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Na przebudowę skrzyżowań 
na Wojska Polskiego trzeba poczekać

PRUSZKÓW
Wizja przebudowy dwóch 
newralgicznych skrzyżowań 
w al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie nabiera 
kształtów. Projektowanie 
nowych rozwiązań 
komunikacyjnych 
zbliża się do końca.

W Pruszkowie główną 
arterią komunika-
cyjną jest al. Wojska 
Polskiego, która jest 

fragmentem drogi wojewódzkiej 
nr 719. To właśnie ta droga pozwa-
la na dojazd nie tylko do Warsza-
wy ale również Brwinowa, Podkowy 
Leśnej, Milanówka czy Grodziska 
Mazowieckiego. Kłopot w tym, że 
nie jest tu zbyt bezpiecznie.

R E K L A M A

W ubiegłym roku informowali-
śmy, że drogowcy z Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
przygotowują dokumentację pro-
jektową potrzebną do przebudowy 
dwóch skrzyżowań znajdujących się 
w ciągu al. Wojska Polskiego (dro-
ga wojewódzka nr 719). Chodzi tu 
o skrzyżowanie dw 719 z ul. Przy-
szłości gdzie najprawdopodobniej 
powstanie turbinowe rondo oraz 
o skrzyżowanie dw 719 z al. Nie-
podległości, gdzie mają pojawić 
się lewoskręty. 

Postanowiliśmy sprawdzić na ja-
kim etapie są prace projektowe oraz 
kiedy drogowcy planują realizację 
robót. Okazuje się, że na poprawę 
bezpieczeństwa na obu wspomnia-
nych skrzyżowaniach trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać. 

GRODZISK MAZ.
Basen przejdzie gruntowną 
modernizację / str. 4 /

PRUSZKÓW
10-lecie szkoły „Przylądek” / str. 6 /

PIASTÓW
Zabytkowa lokomotywa 
własnością miasta / str. 5 /

PODKOWA LEŚNA
„GMINA NA MEDAL” / str. 8 /

E. Leclerc Jerozolimskie zatrudni Pracowników do obsługi 
następujących działów:

 
Oferujemy:
 przyjazną atmosferę
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
 możliwość rozwoju zawodowego
 pakiet socjalny

Serdecznie zapraszamy! 
Prosimy o wysłanie CV na adres: kadry@leclerc.biz.pl

Kontakt telefoniczny: 22 339 31 19, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa

Doskonały dojazd z Pruszkowa:
 SKM – 12 min, 
 WKD – 16 min

Cukiernia | Owoce Warzywa | Wędliny na Wagę

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Następne wydanie 1 października

PRUSZKÓW, UL. POWSTAŃCÓW 32

NAJWYŻSZEJ  
JAKOŚCI  
PRODUKTY CBD
Olejki CBD, susz roślinny, herbaty, kosmetyki 
regenerujące, lecznicze i przeciwbólowe, 
suplementy diety i akcesoria, suplementy 
uspokajające
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Spis powszechny? 
Obowiązkowy  
– dla każdego!

Obowiązek spisowy ciąży na każdym obywatelu. Akcja trwa do 30 wrze-
śnia. Spisałeś się? Przypomnij też o tym osobom z Twojego otoczenia. 
Dlaczego to jest aż tak ważne? Pomijając statystyki prowadzone przez 
Główny Urząd Statystyczny, dane te wykorzystywane będą np. przez 
gminy. Do czego? Do planowania wielu prorozwojowych i ważnych spo-
łecznie przedsięwzięć i inwestycji. Spis trwa zaledwie 10 minut. Pytania 
są sformułowane jasno. Jedyne, co należy przygotować, to powierzch-
nia użytkowa domu lub mieszkania. Pamiętać należy też o nieletnich 

dzieciach, które samodzielnie nie mogą wypełnić formularza spisowego. Jak 
się spisać? Przez internet – tutaj – a także przez telefon, pod nr 22 279 99 99. 
W każdym urzędzie gminy i miasta działają także Gminne Punkty Spisowe, 
gdzie można spisać się „osobiście”. Im później, tym gorzej. Nie czekaj ze 
spisem na ostatnią chwilę. 30 września może okazać się, że serwery będą 
przeciążone, a rachmistrzowie nie będą mogli pomóc wszystkim zaintere-
sowanym. Należy pamiętać, że spis jest obowiązkowy. W razie uporczywej 
odmowy spisania się, sąd może nałożyć karę nawet 5 tys. zł!  AZ 

R E K L A M A

Wielu kierowców zaznacza, że 
rozwiązanie komunikacyjne, któ-
re stworzono na al. Wojska Pol-
skiego (dw 719) po wybudowaniu 
ul. Przyszłości jest absurdem. 
I nie ma się co dziwić, bo ten 
„zlepek” dwóch skrzyżowań jest 
dość dziwny. Kierowcy wyjeżdża-
jący z ul. Działkowej w kierun-
ku Komorowa na ul. Przyszłości 
mają sporo problemów. To sa-
mochody na ul. Przyszłości mają 
pierwszeństwo, a jeśli kolejka aut 
do świateł przy Wojska Polskiego 
jest dość długa, to kierowcy chcą-
cy skręcić w lewo z ul. Działkowej 
na wykonanie manewru muszą 
poczekać lub liczyć na życzli-
wość innego kierowcy.

Cały układ drogowy na tym 
nietypowym skrzyżowaniu jest 
dość skomplikowany i niewy-
dolny. Ograniczona widoczność 
na skrzyżowaniu Działkowej 
z ul. Przyszłości sprawia, że 
skrzyżowanie jest dodatkowo 
niebezpieczne. Choć trzeba 
przyznać, że kierowcy w tym 
miejscu poruszają się wyjąt-
kowo ostrożnie.

Drogowcy z MZDW już 
w ubiegłym roku podkreślali, 
że jednym z najlepszych roz-
wiązań jest budowa w miej-
scu newralgicznych krzyżówek 
ronda turbinowego. – Najlepsze 
rozwiązanie jakie udało nam się 
wymyślić to rondo turbinowe. 
Jest tam też kolidujący z pro-
jektem pomnik, którego loka-
lizację będziemy chcieli jeszcze 
uzgodnić. Rozwiązanie chyba 
już docelowe i mam nadzieję, 
że takie , które rozwiąże pro-
blem komunikacyjny – mówił 
w ubiegłym roku Tomasz Dą-
browski, wicedyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg.

Postanowiliśmy spraw-
dzić na jakim etapie prace są 
dziś. Udało nam się ustalić, że 

dokumentacja ma być gotowa 
pod koniec tego roku. Kiedy za-
tem należy spodziewać się star-
tu prac? Tu nie mamy już tak 
mocno optymistycznych wie-
ści. – Przetarg na wykonanie 
robót budowlanych może być 
przeprowadzony po zakończe-
niu prac projektowych (w tym 
uzyskaniu Zezwolenia na Re-
alizację Inwestycji Drogowej 
– przyp. red.), przekazaniu przez 
wykonawcę kompletnej doku-
mentacji wykonawczej/prze-
targowej (kosztorysy, projekty 
wykonawcze, specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru ro-
bót) i zabezpieczeniu środków 
finansowych w budżecie Woje-
wództwa Mazowieckiego. Za-
tem nie wcześniej niż w drugiej 
połowie przyszłego roku – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

To oznacza, że roboty być mo-
że wystartują pod koniec 2022 r. 
O ile na tę inwestycję znajdą 
się środki w budżecie Mazow-
sza oraz uda się pomyślnie roz- 
strzygnąć przetarg na wyko-
nawcę prac. 

A co z drugim planowanym 
do przebudowy skrzyżowa-
niem, czyli zbiegiem al. Wojska 

Polskiego (dw 719) i al. Niepod-
ległości, czyli skrzyżowaniem 
„przy czołgu”? Tu na projekt 
przebudowy trzeba poczekać 
nieco dłużej. – Aktualny termin 
zakończenia prac projektowych 
to 15 marca 2022 – mówi nam 
Monika Burdon. 

Pierwotnie na tym skrzy-
żowaniu drogowcy planowali 
budowę ronda jednak szybko 
okazało się, że nie jest to moż-
liwe. Drogowcy z MZDW planują 
wykonać tu pasy do lewoskrę-
tów oraz ustawić kierunkową 
sygnalizację świetlną. Tu z ogło-
szeniem przetargu na roboty 
budowlane drogowcy czeka-
ją na uzyskanie dokumenta-
cji i wszystkich pozwoleń oraz 
zapewnienie finansowania dla 
tej inwestycji. Tu jednak rzecz-
niczka drogowców nie podaje 
nawet przybliżonego terminu 
ogłoszenia przetargu na prze-
budowę skrzyżowania.

Teraz należy czekać na przy-
gotowanie projektu budżetu 
województwa mazowieckiego. 
Jeśli zostaną w nim zarezerwo-
wane środki na dwie powyższe 
inwestycje to możemy się spo-
dziewać startu robót w przy-
szłym roku.  AZ

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pruszkowski szpital  
z dofinansowaniem

PRUSZKÓW
Działalność zabiego-
wa w Samodzielnym 
Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki  
Zdrowotnej  
w Pruszkowie znacznie 
się rozwinęła. Głownie 
w zakresie chirurgii 
ogólnej i ginekologii  
z położnictwem.  
To właśnie dla tych 
dwóch oddziałów reali-
zowany będzie nowo-
czesny blok operacyjny.

P owiat Pruszkowski otrzy-
mał dotecję w wysokości 
prawie 4 mln zł na do-
posażenie nowoczesne-

go bloku operacyjnego. Pieniądze 
pochodzą z rezerwy budżeto-
wej na zadanie „Doposażenie 

nowoczesnego Bloku Opera-
cyjnego (BO) w Szpitalu SPZ-
ZOZ w Pruszkowie realizującego 
potrzeby medyczne Oddziałów: 
Ginekologiczno-Położniczego, 
Chirurgii Ogólnej przez zakup/
wymianę aparatury medycz-
nej niezbędnej do zabezpiecze-
nia funkcjonalnego BO (w tym 
Centralnej Sterylizacji dla BO)”. 

Co zyska nowy blok opera-
cyjny? Własne aparaty do dia-
gnostyki śródoperacyjnej (USG 
i RTG), nowoczesne aparaty 
do znieczuleń, lampy bezcie-
niowe, zestawy do podawania 
płynów infuzyjnych. Dodatko-
wo w planach jest zakupienie 
specjalistycznych narzędzi do 
przeprowadzania skomplikowa-
nych operacji, jak np. trepanacja 
czaszki. Znajdą się tam również 
urządzenia do mycia narzędzi 
operacyjnych i sprzęt do ich 
przekazania do sterylizacji. Pie-
niądze zostaną także wykorzy-
stane na zakup wyposażenia do 
Centralnej Sterylizacji. 

Całkowity koszt doposażenia 
szpitala to prawie 5 mln zł. 80% 
zostanie finansowane z budżetu 
państwa. Ponad 800 tys. zł po-
płynie z budżetu Powiatu Prusz-
kowskiego, a prawie 200 tys. zł ze 
środków Szpitala Powiatowego. 

Jak czytamy na stronie Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie 
- Nowe wyposażenie przyczyni 
się do podniesienia standardów 
leczenia i diagnostyki pacjentów, 
a także pracy personelu szpita-
la. Dzięki inwestycji poprawi się 
dostęp do świadczeń gwaranto-
wanych o profilu zabiegowym, 
m.in. poprzez skrócenie cza-
su oczekiwania na hospitaliza-
cję, pobytu oraz efektywniejsze 
i bardziej ekonomiczne wyko-
rzystanie potencjałów oddzia-
łów zabiegowych. Wartością nie 
do przecenienia jest to, że pre-
cyzyjne badania wykonywane za 
pomocą wydajnych i energoosz-
czędnych aparatów dadzą szansę  
pacjentom na szybką diagnosty-
kę i leczenie.   AZ

Dzień bez samochodu.  
Za to z darmową komunikacją.

REGION
Jednego dnia nie napra-
wimy klimatu całej pla-
nety, ale może to będzie 
początek zmian? 

J uż jutro rusza Europejski 
Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. Potrwa do 22 
września, czyli Dnia bez Sa-

mochodu. Myślisz, że mógłbyś 
żyć bez samochodu? Transport 
publiczny mówi „sprawdzam” 
i oferuje darmowe przejazdy dla 
wszystkich 22 września. Może ktoś 
zdecyduje się porzucić auto na 

rzecz komunikacji miejskiej? Czym 
pojedziemy za darmo? Tramwa-
jem, autobusem, metrem, a tak-
że składami KM i SKM. WKD na 
ten jeden dzień uruchomiło ofertę 
specjalną „Dzień bez samochodu”. 

22 września przejazdy wszyst-
kimi pociągami przewoźnika są 
bezpłatne bez względu na relacje 
i czas podróży. Oferta obejmuje 
też przejazd z rowerem i psem. 

Skorzystacie z tej okazji?   AZ
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na Wojska Polskiego trzeba poczekać
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17-18-19 

WRZEŚNIA  
„Mistrz”                         
film biograficzny, 
dramat/Polska/ 2021                     
17.09 (pt) g.19.00 
18.09 (so) g.19.00 
19.09 (niedz) g.18.00 
Sala Widowiskowa 

 

21 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK 

Bilety 15 zł     

19.00 ”Na rauszu” 
komedio-dramat/ Dania, 
Holandia, Szwecja/ 2020 
Sala Widowiskowa 

 

28 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK  

Bilety 15 zł    

19.00 ”Ane�e” 
musical/Belgia, Francja, 
Japonia, Meksyk, Niemcy, 
Szwajcaria/ 2021 
Sala Widowiskowa 

 

29-30 WRZEŚNIA  
02 PAŹDZIERNIKA 

„Jeźdźcy 
sprawiedliwości”           
film akcji/ Dania/ 2020                     
29.09 (śr) g.19.00  
30.09 (czw) g.19.00 
02.10 (so) g.18.00 
Sala Widowiskowa 

 
 

 
 
 

 
 

KALENDARZ 
WYDARZEŃ  

17–30 
WRZEŚNIA 

2021 
 

 
 

Rezerwacja 
biletów      

tel.668 999 635 
ul. Bohaterów W-wy 4 
www.ckis.pruszkow.pl 

 
 
 

SPORT 
 

18 WRZEŚNIA 
(sobota) 

16.00 ZNICZ Pruszków vs. 
SOKÓŁ Ostróda mecz II Liga 
Stadion ZNICZ 
 
 
 
 

 
 
 

TEATR 

 
20 WRZEŚNIA 

(poniedziałek) 

17.00 i 20.00 „Serca 
na odwyku”                  
spektakl teatralny 
Sala Widowiskowa 

 
24 WRZEŚNIA 

(piątek) 

 
20.00 Grupa MoCarta 
spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 

 

25 WRZEŚNIA 
(sobota) 

19.00 Teatr Tańca 
OBF spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 

 

27 WRZEŚNIA 
(poniedziałek) 

19.30 ”Goło i wesoło” 
spektakl teatralny 
Sala Widowiskowa 
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GRODZISK MAZOWIECKI

Cztery krążki  
dla karateków z Grodziska

Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI z Gro-
dziska Mazowieckiego ma się czym chwalić. W week-
end 10-12 września zawodnicy klubu wywalczyli aż cztery 
medale w Mistrzostwach Polski dzieci w karate! Zawody  
w karate tradycyjnym dzieci odbyły się w Zielonej Gó-
rze. Złoty krążek wywalczył na nich Nikodem Kalman. 
Zajął on pierwsze miejsce w konkurencji kata. To prezen- 
tacja sekwencji technik ataku i obrony. Jest  to połączone  

z określonymi ruchami, pozycjami i sposobem oddychania. 
Nikodem wywalczył także złoto w konkurencji kumite. Tu-
taj już musiał pokonać przeciwnika w bezpośredniej wal-
ce. Jak widać z doskonałym wynikiem – po mistrzowsku! 
Dwa miejsca na podium wywalczyła Nina Wawszczyk. Wy-
walczyła medale w analogicznych konkurencjach. W kata 
wywalczyła brąz, a w kumite – srebro. Młodym adeptom 
sztuk walki gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  AZ 

R E K L A M A

PRUSZKÓW
W tym roku mieszkań-
cy Pruszkowa po raz 
kolejny mogli zgłaszać 
swoje pomysły  
do Budżetu Obywatel-
skiego. Łącznie złożo-
no aż 79 projektów.  
Za nami głosowanie  
na zgłoszone  
projekty.

N a skwerku przyda-
łoby się kilka ławek? 
Przejście dla pieszych 
warto lepiej oznako-

wać? Przydałby się wybieg dla 
psów? A może warto zorgani-
zować kurs nauki języka hisz-
pańskiego? To właśnie dzięki 
budżetowi obywatelskiemu reali-
zacja tych i wielu innych pomy-
słów jest możliwa. W ostatnich 
latach narzędzie jakim jest BO 
staje się coraz popularniejsze. 
Pruszków w naszym regionie jest 

Znamy wyniki głosowania Budżetu 
Obywatelskiego w Pruszkowie

już „weteranem” budżetu oby-
watelskiego. W tym roku zor-
ganizowana została już szósta 
edycja projektu.

W poniedziałek 6 września 
zakończyło się głosowanie na 
projekty Budżetu Obywatelskie-
go. Ostateczną listę poznamy 15 
września, jednak już teraz wie-
my, które projekty zyskały naj-
więcej głosów.

Głosowaniu poddano 46 pro-
jektów. Łącznie oddano 36 445 
punktów, z czego 34 710 ważnych 
i 1 735 nieważnych.

Poniżej prezentujemy listę pro-
jektów, które uzyskały najwię- 
cej głosów w swoich obrębach:
• obręb 1 – Gąsin – Seniorada VI 

(1002 głosy),
• obręb 2 – Żbików-Bąki – Mini 

park sensoryczny jako miejsce 
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do kreatywnego spędzania wol-
nego czasu (2205 głosów),

• obręb 3 – Malichy-Tworki – 
Świetlica osiedlowa dla miesz-
kańców – Malichy-Tworki 
(1721 głosów),

• obręb 4 – Ostoja-Porcelit – We-
soły Senior (1624 głosy),

• obręb 5 – Centrum – Seniora-
da VI – Centrum (1265 głosów),

• obręb 6 – Stare Śródmieście 
- Letnie koncerty przy Tężni 
Miejskiej w Parku Kościuszki 
(Sokoła) (657 głosów),

• obręb 7 – Osiedle Staszica Bo-
lesława Prusa – Integracyj-
na siłownia na Żwirowisku 
(7017 głosów).

15 września zostaną podanie 
do publicznej wiadomości listy 
projektów do realizacji. Dwa dni 
później projekty zostaną prze-
kazane do realizacji, czyli bę-
dą uwzględnione w projekcie 
uchwały budżetowej. Szczegó-
łowa lista dostępna jest ../../../
Dropbox/Downloads/20210913_
WIS.3020.1.48.2021_Wyniki-
_g%C5%82osowania.pdf".  AZ

REGION
Minister zdrowia, Adam 
Niedzielski przedstawił 
projekt, dzięki któremu 
pracodawca będzie 
mógł sprawdzić,  
czy pracownik jest  
zaszczepiony  
przeciw COVID-19. 

N a najbliższym posie-
dzeniu Sejmu (15-17 
września) przed-
stawione będą pro- 

jekty ustaw o możliwości we-
ryfikacji zaszczepienia pra-
cowników. Pierwsze wzmianki 
o tego typu projektach pojawiły 
się w ubiegłym tygodniu. Wów-
czas Adam Niedzielski zapo-
wiedział prace nad przepisami, 

Jesteś zaszczepiony? 
Pracodawca będzie mógł  

to sprawdzić.

GRODZISK MAZ.
Już niedługo basen  
w Grodzisku Mazowiec-
kim przejdzie remont. 
Urząd Gminy właśnie 
wydał ogłoszenie  
o przetargu na opra-
cowanie dokumentacji 
projektowej.

R ozbudowa dotyczy 
części basenowej 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Gminy 

Grodzisk Mazowiecki „WOD-
NIK 2000”. Zostanie ona po-
szerzona o część basenu do 
nauki pływania dla dzieci 
i młodzieży o wymiarach 20 na 
16 metrów i głębokości od 0,9 
do 1,4 metra. Powstanie także 
węzeł sanitarny, pomieszcze-
nia socjalne dla pracowników 

Basen w Grodzisku 
przejdzie gruntowną 

modernizację
i część technologiczną. Po-
nadto dobudowana będzie 
nowa centralna chlorownia 
dla całego kompleksu, do-
stępna z niezależnego, osob-
nego wejścia. 

Dodatkowo projekt zawie-
ra plan poprawy komunikacji 
w obiekcie wydzielającej stre-
fy użytkowane przez klientów 
i pracowników. W planach 
jest również budowa insta-
lacji fotowoltaicznej. 

Równie dużą metamor-
fozę budynek przejdzie na 
zewnątrz – zyska nowe ko-
lory elewacji oraz okładzi-
ny. Wewnątrz zaplanowano 
nowy układ ścian, wymianę 
istniejących podłóg i sufi-
tów podwieszanych.

Czas na realizację zadania 
przez wykonawcę urząd okre-
ślił na 240 dni. Na przystą-
pienie do przetargu oferenci 
mają czas do 22 września.   AZ

PRUSZKÓW
W związku z budową 
Centralnego Portu  
Komunikacyjnego,  
w planach jest budowa 
nowej linii kolejowej  
na szlaku Warszawa 
zachodnia – CPK – Łódź 
Niciarnia. Część linii 
będzie przebiegać  
m .in. przez Pruszków. 
Ruszają konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie.

K onsultacje społecz-
ne są nieodzownym 
elementem studium 
techniczno-ekono-

miczno-środowiskowego dla 
projektu pn.: „Budowa linii ko-
lejowej nr 85 na odc. Warszawa 
Zachodnia – CPK – Łódź Niciar-
niana bez odcinka w obrębie Wę-
zła kolejowego CPK”. Dokument 

Ruszają konsultacje 
społeczne w sprawie linii 

kolejowej dla CPK
dzięki którym pracodawca bę-
dzie mógł zapytać, czy pracow-
nik jest zaszczepiony.

Jedynym dokumentem po-
twierdzającym zaszczepienie 
jest certyfikat covidowy. Na pod-
stawie jego posiadania (lub nie) 
przez pracownika, pracodawca 
będzie mógł zdecydować o ewen-
tualnym przesunięciu pracowni-
ka do innych obowiązków. 

Na pytanie, czy pracodawcy 
otrzymają od państwa narzę-
dzie do sprawdzania zaszcze-
pienia pracownika, szef resortu 
zdrowia odpowiedział – Będę 
rekomendował, żeby praco-
dawcy otrzymali takie narzę-
dzia. W poniedziałek na stałym 
komitecie Rady Ministrów 
przedstawiliśmy projekt, który 
rzeczywiście daje takie możli-
wości. Projekt ten ma trzy głów-
ne rozwiązania – pierwsze daje 
możliwość sprawdzenia przez 
pracodawcę, czy pracownik 
jest zaszczepiony. Drugie – na-
wet w przypadku wprowadza-
nia obostrzeń, to firma, która 
może wykazać się zaszczepie-
niem i obsługuje klientów za-
szczepionych, będzie wyłączona 
spod obostrzeń.

Projekty nowych przepisów 
będą dotyczyć także placó-
wek medycznych. Tam (m.in. 
w szpitalach i przychodniach) 
prawdopodobnie szczepienia 
przeciw COVID-19 będą obo-
wiązkowe dla personelu.  AZ

jest opracowywany przez firmę 
IDOM Inżynieria, Architektu-
ra i Doradztwo sp. z o.o. na zle-
cenie CPK.

Dzięki konsultacjom społecz-
nym, mieszkańcy mają możliwość 
pozyskania informacji na temat 
planowanych przebiegów linii ko-
lejowej, zadania pytań w tym tema-
cie oraz wyrażenia opinii. Analiza 
ankiet oraz ogólnie konsultacji bę-
dą miały wpływ na wybór wariantu 
inwestorskiego. Materiały doty-
czące wariantów przebiegu linii 
kolejowej dostępne są https://cpk.
pl/pl/dla-mieszkancow/pruszkow, 
a ankieta  https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.aspx?id=d_
lTuINBj0KFXP_nMotvEz7vnKnPis
hMuNBfhE9C1L9UMFlRSUQ4MEl
HSTFHNUkzVVBNUE0yRTg4Mi4u. 

Ankietę można wypełnić do  
15 października. Spotkanie kon- 
sultacyjne odbędzie się 29 wrze- 
śnia (środa) o godz. 9.00 w „Przy-
stanku Pruszków” (ul. Sienkie-
wicza 1, Pruszków).  AZ

 A
RC

H
IW

U
M

 
 

 S
PO

RT
.P

L 
 

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 
 



W I A D O M O Ś C I 05
P i ą t e k ,  1 7  W R Z E Ś N I A  2 0 2 1

R E K L A M A

NADARZYN

Rowerowy szał już 
niebawem w Ruścu

Niedawno w Ruścu ruszyła budowa pumptracka zlo-
kalizowanego tuż przy Orliku. Już za kilka tygodni in-
westycja będzie zakończona. Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn - Kolejny przetarg wyłonił wreszcie 
wykonawcę. Umowa została podpisana, mamy rów-
nież projekt z prawomocnym pozwoleniem na budo-
wę. Od 1 września rozpoczną się prace budowlane. 
Wartość inwestycji 530.000 złotych , koniec prac 

przewidziana jest pod koniec października.  W ramach 
zadania wykonane będą dwa tory pumptrack dla rowe-
rów oraz dwa place z elementami małej architektury, 
gdzie będzie można odpocząć. Obiekt będzie posiadał 
miejsca parkingowe oraz monitoring. 8 września wójt 
odwiedził plac budowy. Wówczas trwały prace ziemne. 
Zgodnie z założeniami całość będzie gotowa już za kil-
ka tygodni.  AZ 

S
zukasz najwyższej jakości mięsiw? Marzy Ci się 
przyrządzenie amerykańskiego steka, ale w lo-
kalnych sklepach nie ma odpowiednich pro-
duktów? A może potrzebujesz drobiu z chowu 

ekologicznego lub mięsa z królika? Jeśli tak to koniecz-
nie sprawdź ofertę jedynego w okolicy sklepu rzemieśl-
niczego Jatka Butchery.

Wiele osób przykłada coraz większą wagę do jako-
ści spożywanych przez siebie produktów. Stąd rosnąca 
popularność mniejszych lokalnych sklepów oferujących 
warzywa i owoce z ekologicznych upraw. Problem poja-
wia się jednak, gdy zaczynamy szukać wysokiej jakości 
mięsa ze sprawdzonych hodowli.

Na mapie Pruszkowa i okolic nie brakuje sklepów 
mięsnych. Kłopot jednak w tym, że większość z nich 
zaopatruje się w produkty w tych samych miejscach. 
Oferta sklepów mięsnych oraz jakość sprzedawanych 
tam produktów jest więc zbliżona. Gdy szukamy woło-
winy z najwyższej półki czy jagnięciny pojawia się pro-
blem. Podobnie jest z kurczakiem z chowu ekologicznego 
czy mięsem królika, które wskazane jest np. dla małych 
dzieci. Na szczęście w Pruszkowie jest jedno takie miej-
sce gdzie znajdziecie wyselekcjonowane mięso najwyż-
szej jakości z sprawdzonych hodowli. Mowa oczywiście 
o Jatka Buchery.

Jatka Butchery to miejsce tworzone z pasją przez Ja-
kuba i Józefa, których śmiało można uznać za mistrzów 
rozbierania i porcjowania mięsa. Obaj mają wieloletnie 
doświadczenie, które zdobywali w najlepszych rzeźni-
ków i kucharzy, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jakub 
i Józef to również pasjonaci misji slow food, czyli cele-
browania i promowania naturalnej żywności oraz nie-
przetworzonych produktów, wytwarzanych w tradycyjny 
sposób. Swoją wiedzą chętnie dzielą się ze swoimi klien-
tami podczas zakupów! Możecie liczyć na wsparcie nie 
tylko przy wyborze mięsa. Od Jakuba i Józefa dostanie-
cie porady dotyczące przyrządzania wyśmienitych po-
trwa oraz sztuki przyrządzania m.in. najlepszych steków.

Jakie mięsa znajdziecie w ofercie Jatka Buchery? W skle-
pie dostępne jest mięso wołowe najlepszych ras m.in. An-
gus i Herefordy, steki wołowe z ras mięsnych zarówno 
z Polski, Argentyny, a nawet Australii, wieprzowinę, drób 
zagrodowy i króliki, jagnięcinę. Dla Jatka Buchery nie ma 
zamówień niemożliwych do zrealizowania! Józef i Jakub 
z Jatka Buchery znajdą dla Was również drób ekologicz-
ny oraz baraninę. Te musicie jednak wcześniej zamówić. 
Znajdziecie tu również steki sezonowane na sucho i mo-
kro. A jeśli planujecie większą imprezę, jak rodzinne świą-
teczne spotkanie czy wesele to i tu możecie liczyć na Jatka 
Butchery. Większe zamówienia to dla nich nie problem!

JATKA
BUTCHERY

Najwyższej jakości mięsa tylko w JATKA BUCHERY

ul. Drzymały 1, Pruszków
Godziny otwarcia:

Pon.-pt.: 11:00 – 19:00
Sob.: 9:00 – 14:00

Tel: 518 816 314
Mail: pruszkow@jatkabutchery.pl
Facebook / Instagram: jatkabutcherypruszkow

JATKA BUTCHERY

PIASTÓW
Już niebawem w Pia-
stowie stanie pomnik-
-zabytek. Rada miejska 
Piastowa zgodziła się 
przeznaczyć ponad 75 
tys. zł na zakup zabyt-
kowej lokomotywy.

J ak podkreśla Konrad Rytel 
– pełnomocnik burmistrza 
miasta Piastowa – w „Ryn-
ku Kolejowym”: Chodzi 

o uczczenie faktu, że Piastów 
jest pierwszą za Warszawą sta-
cją na linii kolejowej warszaw-
sko-wiedeńskiej. Będzie to też 
element nowego centrum prze-
siadkowego. 

Zabytkowa lokomotywa 
własnością Piastowa

Miasto Piastów nabyło w dro-
dze licytacji, od spółki Interci-
ty, parowóz Ty2-220 z 1943 roku. 
Do tej pory lokomotywa stacjo-
nuje w Tłuszczu. Jak czytamy 
w „Rynku Kolejowym”: Parowóz 
jest uznawany za atrakcję tury-
styczną Tłuszcza, choć zdjęcie 
pokazane na stronie urzędu tego 
miasta może wprowadzić w błąd 
co do stanu lokomotywy. 

Parowóz został wyprodu-
kowany Elsässische Maschi-
nenbau-Ges. (SACM - Societe 
Alsascienne de Constructions Me-
caniques Grafenstaden) w Mühl-
hausen z numerem fabrycznym 
7875. W PKP „służył” od 1945 do 
1989 roku w Iłowie oraz Skier-
niewicach. Później skreślono go 
z inwentarza, choć źródła (stro-
na Ilostanu Taboru Kolejowego) 

podają, że służył jako grzałka. 
Kupno parowozu to jedno. Aby 
uświetnił węzeł przesiadkowy 
w Piastowie, miasto musi wybu-
dować specjalny tor do wystawie-
nia taboru. Największym kosztem 
jednak będzie prawdopodobnie 
jego odnowienie. Taką samą loko-
motywę kupił niedawno Lublin. 
Za jej renowację zapłacił – ba-
gatela – około 600 tys. zł brutto.

Kupno parowozu to jedno. Aby 
uświetnił węzeł przesiadkowy 
w Piastowie, miasto musi wy-
budować specjalny tor do wy-
stawienia taboru. Największym 
kosztem jednak będzie prawdo-
podobnie jego odnowienie. Taką 
samą lokomotywę za 35 tys. zł ku-
pił niedawno Lublin. Za jej reno-
wację zapłacił – bagatela – około  
600 tys. zł brutto.  AZ
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GRODZISK MAZOWIECKI

Koziołek na deptaku 
w Grodzisku

Nietypowy gość zawitał na grodziskim deptaku. 7 wrze-
śnia krótką przechadzkę urządził tam sobie koziołek 
– młode sarny. W ciepłe, wtorkowe popołudnie dy-
żurny grodziskiej Straży Miejskiej otrzymał zgłosze-
nie o biegającej wzdłuż deptaku sarence. Faktycznie, 
strażnicy „Eko-patrolu” wysłani na miejsce, potwierdzi-
li, że w okolicy Placu Wolności błąka się mały koziołek.  
Prawdopodobnie zgubił się w mieście i szukał drogi do 

swojego naturalnego środowiska. Po nakierowaniu go przez 
strażników w bezpieczniejsze miejsce – w okolice kościoła 
św. Anny – wezwali na miejsce lekarza weterynarii. Podał 
on zwierzęciu zastrzyk uspokajający, dzięki czemu strażni-
cy mogli go łatwiej i bezpieczniej odłowić. Koziołek został 
przewieziony, a po upewnieniu się, że może funkcjono-
wać samodzielnie, wypuszczony do swojego naturalne-
go środowiska.  AZ

10-lecie szkoły „Przylądek”

W piątek, 10 wrze-
śnia, odbyło się 
oficjalne otwarcie 
nowej siedziby szko-

ły w Parzniewie. Szkoła działa tam 
w rzeczywistości od kwietnia, jed-
nak ze względu na pandemię, zdecy-
dowano się przenieść uroczystości 
właśnie na wrzesień. W wydarzeniu 
wzięli udział przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, 
lokalnych instytucji i organizacji.

W programie uroczystości było 
zwiedzanie wnętrz szkoły. Dzieci 
mogą korzystać tam m. in. z sali do 
terapii SI, sali gimnastycznej, czy 
pracowni stolarskiej. Ta ostatnia 
została dofinansowana ze środków 
Powiatu Pruszkowskiego w ra-
mach honorowego patronatu Sta-
rosty Pruszkowskiego.

Gwoździem programu była wy-
stawa „Autyzm niejedno ma imię”. 

Fotografie uczniów i pracowni-
ków „Przylądka” autorstwa Macieja 
Bochnowskiego można podziwiać 
zarówno w Parzniewie, jak i w Cen-
trum Handlowym Nowa Stacja.

„Przylądek” ma w planach ciągły 
rozwój. Kolejne inwestycje to bu-
dowa następnego budynku, w któ-
rym będzie zlokalizowana szkoła 
przysposabiająca do pracy, dzien-
ny ośrodek terapii i pracy dla osób 
dorosłych. Będą tam także mieszka-
nia treningowe dla dorosłych osób 
z autyzmem. Następnie w planach 
jest budowa domu mieszkalnego 
dla dorosłych osób z autyzmem.

Na facebookowym profilu szkoły 
czytamy: Przylądek - to Ludzie dla 
Ludzi.. I tylko z Ludźmi mamy szan-
sę na pomaganie tym, którzy tego 
potrzebują - dzieciom, młodzieży 
i osobom dorosłym z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu.  AZ

PRUSZKÓW
Po ponad 10 latach działalności, Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa „Przylądek” zyskała nowy budynek. Dzięki nie-
mu placówka będzie mogła jeszcze prężniej pomagać oso-
bom ze spektrum autyzmu.
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Kolejny rok komunikacji autobusowej w Powiecie Grodziskim

B ieżący rok jest kolejnym 
rokiem, w którym Powiat 
Grodziski zajmuje się orga-
nizacją publicznego trans-

portu zbiorowego w naszym Powiecie. 
Obecnie przewozy realizowane 

są na 14 liniach komunikacyjnych 
i swoim zasięgiem obejmują gminy: 
Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazo-
wiecki, Milanówek oraz Żabia Wola. 
Dzięki dofinansowaniu uzyskane-
mu z Funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych w kwocie blisko 
9 mln zł udało nam się zorganizować 
dużą liczbę połączeń kursujących 
z większą częstotliwością co zapew-
nia sprawny dojazd mieszkańców do 
miejsc docelowych takich jak szko-
ły czy miejsca pracy. Ponadto dzię-
ki dużej dotacji z budżetu państwa, 
gminy wspierające finansowo Powiat 
w realizacji tego zadania mogły za-
oszczędzić  kilka milionów złotych, 
które mogły zostać przeznaczone na 
potrzebne inwestycję. 

Na ten rok udało nam się wynegocjo-
wać z przewoźnikami znacznie młod-
szy tabor autobusowy niż w ubiegłym 
roku. Obecnie 55 % taboru stanowią 
autobusy wyprodukowane w 2015 ro-
ku lub młodsze, przy czym dużą część 
taboru stanowią autobusy nowe. 

W pierwszym półroczu 2021 roku 
autobusy kursujące na liniach powia-
towych zrealizowały ponad 1,4 mln 
kilometrów. Plan na ten rok zakłada 
wykonanie blisko 3 mln kilometrów.

Jednocześnie staramy się aby komu-
nikacja autobusowa była przystępna 
cenowo. Obecnie bilet jednorazo-
wy normalny na terenie Grodziska 
Mazowieckiego kosztuje 2 zł, na te-
renie jednej gminy 3 zł a na terenie 
dwóch gmin 4 zł. Bilety miesięczne 
z kolei kosztują 40 zł na terenie Gro-
dziska Mazowieckiego, na terenie 
jednej gminy bilet kosztuje 75 zł a na 
terenie dwóch gmin 100 zł. W cenniku 
stosowane są wszystkie ulgi ustawowe 
oraz dodatkowo darmowe przejazdy 

dla osób po 70 roku życia oraz dla 
honorowych dawców krwi. Żeby za-
chęcić mieszkańców do korzystania 
na co dzień z autobusów i jednocze-
śnie odciążyć nasze ulice z dużej licz-
by pojazdów osoby posiadające bilety 

długookresowe m. in. na pociągi WKD 
i PKP mogą zakupić bilet miesięczny 
na komunikację powiatową w cenie 
jedynie 10 zł.

W tym roku Powiat Grodziski wraz 
z gminami Baranów, Błonie, Jaktorów, 

Grodzisk Mazowiecki, Milanówek oraz 
Żabia Wola utworzyły związek powia-
towo-gminny, którego zadaniem od 
stycznia 2022 r. będzie organizowa-
nie publicznego transportu zbiorowe-
go.  Dzięki tej inicjatywie zwiększy się 
skuteczność w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na realizację publicz-
nego transportu zbiorowego. Ponadto 
wszystkie gminy na zasadach partner-
stwa będą miały wpływ na kształtowa-
nie i rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w naszym regionie.

Obecnie trwają prace nad kształtem 
komunikacji autobusowej, która zo-
stanie udostępniona dla mieszkańców 
od stycznia 2022 r. Z całą pewnością 
zwiększona zostanie częstotliwość 
kursowania autobusów w godzinach 
szczytu. Ponadto staramy się aby ko-
munikacja była jak najbardziej kompa-
tybilna ze szkołami, miejscami pracy, 
kultury i rozrywki. Planowane jest 
również zwiększenie oferty przewo-
zowej dla mieszkańców Milanówka.

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
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Kolejne ścieżki w gminie 
Grodzisk Mazowiecki

P odpisano umowę na budowę kolejnych 
ścieżek rowerowych w gminie Grodzisk 
Mazowiecki. Powstanie ok. czterech 
kilometrów nowych ścieżek wzdłuż:

• ul. Matejki (DW 579) na odcinku od ul. Żydow-
skiej do ul. Chrzanowskiej,

• drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania 
z DW579 do rzeki Rokitnicy i dalej do skrzy-
żowania z drogą gminną 150212,

• ul. Bałtyckiej od tunelu PKP w Grodzisku Mazo-
wieckim do ul. Zachodniej w Wólce Grodziskiej 
(wraz z przebudową oświetlenia ulicznego) 
i dalej wzdłuż drogi powiatowej 1507W od ul. 
Zachodniej do skrzyżowania z drogą gminną 
150210 w Kraśniczej Woli.

Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 
2022 r. Wartość zamówienia to 7 317 000 zł brutto. 
Ścieżki wykona firma P.P.U.H. Budowa i Naprawa 
Dróg EFEKT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Budowa jest realizowana w ramach projek-
tu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 
w gminach południowo-zachodniej części War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowe-
rowych – Etap 3” i będzie współfinansowana 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.

Grodzisk stawia 
na zielone

G rodzisk będzie jeszcze bardziej 
zielony! Podpisano umowę na 
kolejne nasadzenia roślinno-
ści. Pojawi się ona, m.in. wzdłuż 

ul. Królewskiej, na skrzyżowaniu ul. Traugutta 
z ul. Matejki i na parkingu przy ul. Spokojnej.

Wzdłuż ul. Królewskiej posadzone zo-
stanie ponad 10 tys. roślin, które będą 
spełniały funkcję izolująco-ozdobną. Przy 
skrzyżowaniu ul. Traugutta/ul. Matejki/
ul. Graniczna zaplanowano posadzenie 
13 tys. roślin, które ozdobią wjazd do na-
szego miasta od strony autostrady. Z ko-
lei na parkingu przy Targowisku Miejskim 
zostanie przeprowadzona rewitalizacja. 
W tej części miasta przewiduje się ponad 
2 tys. nowych roślin. 

Nowa roślinność pojawi się w naszym 
mieście jeszcze w tym roku. Wykonawcą tej 
inwestycji będzie Firma Ogrodnicza PHU 
Marzena Szklarzewska. Zakres prac obej-
muje także pielęgnację wykonanej ziele-
ni. Wartość realizacji zamówienia wynosi 
736 662,29 zł. Realizacja jest dofinansowa-
na w 85% ze środków unijnych.

Nasadzenia zieleni miejskiej realizo-
wane są w ramach projektu: „Podniesie-
nie standardów życia poprzez poprawę 
jakości przestrzeni publicznej, w tym te-
renów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiec-
ki – Etap II”. 
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Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

• Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

• Poszukujemy kierowców do pracy 
kat B, zarobki 2500-5000 pln, CV 
kontakt@fairplaytaxi.pl lub pod 
numerem 783 647 646 

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokołowie 
koło Janek 504204700 

• Kelnera/kę, Hotel Pałacyk 
Otrębusy, tel. 503-164-828, biuro@
palacykotrebusy.pl

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już od 5 500 
zł/mkw., tel.: (22) 729-03-13 

DAM PRACĘ

• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, tel.: 510-521-952 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 
800 zł, Nadarzyn – 506-906-002 

• Wydzierżawię pod usługi plac 
1000 m2, Nadarzyn, 696-023-878 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601 612 930

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub magazyn 
120m2 z zapleczem socjalnym, 
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący 
w Milanówku, pierwsze 
piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt, dobry dojazd 
do Warszawy, blisko drogi 
powiatowej tel. 793408465 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:

Pracownik okradał firmę
NADARZYN

5 zarzutów przestęp-
stwa przeciwko mieniu 
w warunkach recydywy 
i do 5 lat pozbawienia 
wolności. To usłyszał 
35-latek, który był 
podejrzany o kradzież 
mienia z firmy, 
w której pracował.

W czerwcu jedna z firm 
z Nadarzyna zgłosi-
ła kradzieże prze-
syłek, w których 

znajdował się specjalistyczny 
sprzęt komputerowy i telefony 
komórkowe. Wartość skradzio-
nych przedmiotów oszacowano 
na około 30 000 zł. 

Policjanci z nadarzyńskiego 
komisariatu po otrzymaniu zgło-
szenia zajęli się sprawą. Funkcjo-
nariusze prowadzili czynności 
operacyjne wnikliwie analizując 
każdy szczegół sprawy i szybko 
okazało się, że „winowajca” pracuje 

w pokrzywdzonej firmie. Działania 
policjantów doprowadziły także 
do jednego z lombardów na te-
renie Warszawy, gdzie odnaleźli 
skradzione komputery o warto-
ści około 22 000 złotych – infor-
muje Karolina Kańka z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Policjanci zatrzymali podejrzanego 
na początku września na terenie 
powiatu piaseczyńskiego.

Materiał dowodowy oraz czyn-
ności procesowe prowadzone 
przez funkcjonariuszy pozwo-
liły na postawienie mężczyźnie 
5 zarzutów kradzieży w warun-
kach recydywy. 

\Mężczyzna przyznał się do 
popełnionych przestępstw. Za 
kradzież kodeks karny przewi-
duje karę do 5 lat pozbawienia 
wolności – dodaje Kańka.  AZ

PODKOWA LEŚNA
„Gmina na medal” 
to konkurs dla gmin, 
w których poziom 
zaszczepienia osiągnął 
67proc. Podkowa 
Leśna to jedna 
z 500 pierwszych 
gmin w Polsce, które 
osiągnęły ten pułap.

P odkowa Leśna otrzy-
ma nagrodę w wyso-
kości 100 tys zł. za za-
jęcie I miejsca w kon-

kursie Gmina na Medal #Szcze-
pimySię. To konkurs dla gmin 
w ramach Narodowego Progra-
mu Szczepień. 

To jeden z trzech konkursów 
organizowanych przez rząd. 
Drugi konkurs to „Rosnąca od-
porność” - dla gmin, które osią-
gną najwyższy wzrost poziomu 

Podkowa Leśna zyskała 
miano „Gminy na medal”

zaszczepienia mieszkańców 
między 1 sierpnia a 31 paździer-
nika (nagrody za pierwsze trzy 
miejsca to 250, 500 tys. zł i 1 mln 
zł). Trzeci – Najbardziej Odpor-
na Gmina dla małych, średnich 
i dużych gmin. Tu liczy się naj-
wyższy odsetek zaszczepionych 
mieszkańców. Tutaj nagrody 
wynoszą 1-2 mln. zł.

Podkowa Leśna zadeklarowa-
ła, że całość środków (100 tys. 

zł) zostanie przeznaczona na 
wydatki związane z przeciw-
działaniem COVID-19. 

Gmina podsumowuje wiado-
mość o uzyskaniu tytułu - Pa-
miętajmy, że żeby przerwać 
łańcuch zakażeń jak najwięcej 
osób musi się zaszczepić prze-
ciwko COVID-19, pomóżmy sobie 
wzajemnie, zadbajmy o naszych 
bliskich, krewnych, znajomych 
i przyjaciół – zaszczepmy się. AZ

USŁUGI

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, prześwietlanie 
drzew owocowych; 
ochrona roślin 
(w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65 

• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

• Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne 
ceny. 502-723-055 

• Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501-175-813 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 
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