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W Parzniewie powstanie szkoła. 
Jest umowa na projekt

BRWINÓW  
Budowa szkoły podsta-
wowej w Parzniewie  
w gminie Brwinów  
to jedna z najbardziej  
wyczekiwanych inwe-
stycji. Mamy dobre 
wieści dla mieszkańców.  
Władze gminy  
podpisały umowę  
na przygotowanie 
projektu szkoły.

H istoria przygotowa-
nia inwestycji jaką 
jest budowa szko-
ły w Parzniewie jest 

długa i zawiła. W2021 roku gmina 
pozyskała działkę o powierzchni 

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Plac zabaw w Parku Kościuszki  
gotowy / str. 10 /

BRWINÓW
Kolejne zielone przystanki / str. 4 /

NADARZYN
Kompleks basenów  
na ostatniej prostej / str. 2 /

PRUSZKÓW
Święto kolorów powraca / str. 4 /

3ha przy ul. Przyszłości. Trzy lata 
później ruszyły prace projektowe 
związane z budową szkoły pod-
stawowej i przedszkola. W 2017 r. 
gmina miała już pozwolenie na 
budowę kompleksu szkolno-
-przedszkolnego. Niestety pla-
ny inwestycyjne pokrzyżowała… 
reforma oświaty. – Nasz pro-
jekt uwzględniał po dwie kla-
sy sześciu roczników i aby nie 
budować szkoły, która byłaby 
od razu dwuzmianowa, musi-
my przeprojektować ten obiekt. 
Tu pojawił się kolejny problem. 
Okazało się, że na działce, która 
posiadamy , nie możemy wybu-
dować większego budynku – wy- 
jaśniał   nam w ubiegłym roku 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów.

DODATEK EDUKACJA   / str. 05–07 /
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Pałacyk Sokoła  
do remontu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło prze-
targ na remont Pałacyku Sokoła. Już niebawem budynek 
doczeka się renowacji – zarówno wewnątrz, jak i z ze-
wnątrz. W zadaniach dla potencjalnego wykonawcy re-
montu zabytkowego pałacyku znajduje się m.in. malowanie 
ścian, naprawa sceny letniej, naprawa tarasu zegarowe-
go czy prace w Sali widowiskowej i remont pozostałych 
pomieszczeń. Na inwestycję TBS planuje przeznaczyć  

1 750 000 zł. Przypomnijmy, że renowacja ta będzie wspar-
ta dofinansowaniem ze środków samorządu województwa 
mazowieckiego (pisaliśmy o tym http://wpr24.pl/trzy-zabytki-
z-naszego-regionu-z-dofinansowaniem-na-remont/ tutaj).  
22 kwietnia TBS opublikowało listę ofert. Zgłosiło się w su-
mie ośmiu wykonawców, głównie z Warszawy. Przedstawione 
oferty opiewają na kwoty od prawie 2 mln zł do ponad 3 mln 
zł. Wyłonienie wykonawcy już wkrótce.  Red.

Nadarzyński kompleks sportowo- 
-rekreacyjny na ostatniej prostej

NADARZYN
27 maja Wójt Gminy 
Nadarzyn – Dariusz 
Zwoliński – poinformo-
wał na swoim oficjalnym 
profilu na Facebooku, 
że budowa basenów 
letnich w Strzeniówce 
wkracza w ostatnią fazę.

J ak czytamy: trwają roboty 
wykończeniowe w budyn-
kach, układana jest kost- 
ka,  na parkingach i ciągach 

pieszych, instalowane są urzą-
dzenia filtrujące wodę. Wójt 
informuje także, że do zakoń-  
czenia inwestycji pozostała 
instalacja monitoringu, bu-
dowa ciągów pieszo-rowero-
wych wzdłuż ul. Działkowej, 
droga przeciwpożarowa. Na 
samym kompleksie wykonaw-
cy pozostał montaż jacuzzi, 
zjeżdżalni, piłko-chwytów na 
boiskach, wodny plac zabaw dla 
najmłodszych. Ponadto wyko-
nanie dwóch plaż (piaszczystej 

i trawiastej), ogrodzenie obiek-
tu i nasadzenie roślin. Po tym 
wszystkim obiekt czekają re-
strykcyjne odbiory: Powiatowej 
Inspekcji Nadzoru Budowlane-
go, Straży Pożarnej i Sanepidu. 
Zanim jednak dojdzie do otwar-
cia tej wyczekiwanej inwestycji, 
należy zatrudnić i przeszkolić 
personel, aby jak najlepiej czu-
wał nad bezpieczeństwem osób 
korzystających z kompleksu. Na 
ostatniej sesji Rady Gminy radni 

uchwalili zmiany w regulaminie 
organizacyjnym GOS-u, regu-
laminy nowych obiektów oraz 
obowiązujący na nich cennik. 
– czytamy we wpisie Wójta Gmi-
ny Nadarzyn.

Jeśli aura, a przede wszystkim 
sytuacja epidemiczna, pozwolą, 
baseny i kompleks rekreacyjno-
-sportowy zostaną otwarte już 
19 czerwca. O postępach prac 
i otwarciu będziemy Was informo-
wać w kolejnych artykułach.  AZ
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PRUSZKÓW
Do tragicznego w skut-
kach pożaru doszło  
3 czerwca w bloku  
przy ul. Wiosennej 1  
w Pruszkowie.  
Nie żyją dwie osoby. 
Trwają zbiórki pieniędzy 
dla pogorzelców.

Do pożaru doszło 3 czerw- 
ca około godziny. 3.00. 
Na miejsce wysłano 
pięć zastępów straży 

pożarnej. Po dotarciu na miej-
sce okazało się, że pożar wy-
buchł w mieszkaniu na trzecim 
piętrze. Osoby, które znajdowały 
się na czwartym piętrze znalazły 
się w trudnej sytuacji, ponieważ 
pożar odciął im drogę ucieczki.

Osoby poszkodowane to 16-letni 
Wadim, właśnie z mieszkania nad 
lokalem objętym pożarem, któ-
ry pomimo podjętej długotrwa-
łej reanimacji zmarł. Do szpitala 
w stanie ciężkim trafiła również 
Tatiana mama Wadima. Niestety 
i jej nie udało się uratować. 

W trakcie akcji z bloku ewaku-
owano sześć osób. 20 ewakuowa-
ło się jeszcze przed przyjazdem 
straży pożarnej. Dojazd dla wo-
zów strażackich jak najbliżej bu-
dynku, był mocno utrudniony ze 
względu na zaparkowane samo-
chody mieszkańców.

Pożar na Wiosennej. 
Dwie osoby nie żyją

Najbliżsi poszkodowanych 
na portalu zrzutka.pl zorgani-
zowali dwie zbiórki pieniędzy. 

Pierwsza z nich jest organi-
zowana dla Haliny, która wraz 
z Wadimem i Tatianą mieszka-
li na 4 piętrze. Tatianę obudzi-
ło przerażające ciepło, ogromny 
smród spalenizny. Pożar, który 
wybuchł w mieszkaniu poniżej 
wdarł się również do ich domu. 
Obudziła swoją siostrę i syna. 
Założyli szybko mokre ręczniki 
na głowy i zaczęli uciekać klatką 
schodową w dół. Zbiegali wszyscy 
razem klatką schodową, w ogniu, 
w czadzie. Gdy Halina wybiega-
ła, odwróciła się, lecz Tatiany 
i Wadima tam nie było. Chciała 
wrócić, biec po nich z powrotem 
lecz straż pożarna, która nad-
jechała nie pozwoliła już wró-
cić – opisują znajomi. Halina, 
jedyna ocalała, ma miejscowe 

poparzenia, posiniaczone cia-
ło, obecnie przebywa w szpita-
lu, ponieważ doszło do zatrucia 
organizmu czadem. Rodzina 
przyjechała z kresów, są repa-
triantami, którzy wierzyli, że 
Polska da im nowe, lepsze życie.– 
Jako najbliżsi znajomi wiemy, 
że Halina wraz z rodziną nigdy 
nie prosili o pomoc, radzili so-
bie sami, ale teraz bez pomocy 
innych ludzi Halina nie da sobie 
rady – dodają znajomi.

Zbiórkę dla Haliny znajdziecie 
na stronie zrzutka.pl/mrdvg4

Kolejna zbiórka zorganizo-
wana jest dla drugiej poszko-
dowanej w pożarze rodziny. 
– Doszczętnie spłonęło miesz-
kanie w którym mieszkała mo-
ja siostra z narzeczonym wraz 
z jego rodzicami. Nigdy o nic nie 
prosiliśmy, ale ta sytuacja jest dla 
nas wyjątkowo ciężka. Zostali 
bez, ubrań bez środków do ży-
cia. Dosłownie nie mają NIC i co 
najgorsze są bez dachu nad gło-
wą. Niestety sami nie jesteśmy 
w stanie wspomóc ich własny-
mi środkami finansowymi, aby 
mogli wyremontować mieszka-
nie, które stracili. Liczy się każda 
złotówka. Proszę z całego ser-
ca pomóżmy wrócić im do do-
mu – czytamy w opisie zbiórki 
na portalu zrzutka.pl 

Zbiórkę dla poszkodowanej 
rodziny znajdziecie tu: zrzutka.pl 
/pogorzelcy-z-pruszkowa-ul-
-wiosenna1.  AZ
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Co jednak zatrzymało zlece-
nie przeprojektowania budynku  
w 2017 r.? Zmiany w… Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. A dokład-
niej jej likwidacje i powołanie jej 
w miejsce Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. – Zwrócili-
śmy się do Agencji Nieruchomości 
Rolnych aby przekazała nam część 
sąsiedniej działki. Taką zgodę od 
Agencji wówczas otrzymaliśmy, 
na jej podstawie dokonaliśmy jej 
podziału. Ale pojawiła się kolej-
na ustawa. Zlikwidowano Agen-
cję Nieruchomości Rolnych. W to 
miejsce powołano Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa. Działka 
jest więc wydzielona, poprzednie 
zgody zostały skonsumowane, ale 
aby pójść do notariusza musimy 
mieć zgodę aktualnego właścicie-
la, czyli właśnie Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa – dodawał 
Kosiński. Niestety starania o nowy 
teren do dziś nie przyniosły efektu. 

Zapadła więc decyzja, by in-
westycje podzielić na etapy, a na 
działce, która jest we władaniu 
gminy wybudować podstawówkę.

W projekcie budżetu gminy 
Brwinów na 2021 r. znajdowa-
ło się zadanie dotyczące budowy 
przedszkola w Parzniewie. Jed-
nak Rada Miejska zdecydowała, 
że lepiej jednak w pierwszej ko-
lejności wybudować szkołę pod-
stawową. Budowa przedszkola 
 musi jeszcze poczekać. 

Władze gminy zgodnie z życze-
niem radnych ogłosiły przetarg na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wej szkoły oraz uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Przetarg udało 
się rozstrzygnąć, a 7 czerwca bur-
mistrz gminy Brwinów Arkadiusz 
Kosiński podpisał umowę z Remi-
giuszem Owaczarkiem, będącym 

W Parzniewie 
powstanie szkoła.  

Jest umowa na projekt

wspólnikiem w Przedsiębirstwie 
Projektowo-Budowlanym Ekobud 
na przygotowanie dokumentów. To 
właśnie ta firma wygrała przetarg 
i w ciągu 10 miesięcy ma przygo-
tować projekt szkoły. Prace pro-
jektowe pochłoną 504 tys. zł. I jest 
szansa na to, że przetarg na budowę 
podstawówki w Parzniewie zosta-
nie ogłoszony już w przyszłym roku. 

Znamy też założenia projek-
towe dla tej inwestycji. W nowej 
szkole ma się znaleźć 18 sal lek-
cyjnych dedykowanych dla klas 
0-8, dwie sale językowe, jedna 
sala komputerowa, pomieszcze-
nia do zajęć socjoterapeutycznych 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych z wyjściem bezpośred-
nio na zewnątrz wraz z aneksem 
kuchennym i odrębnym węzłem 
sanitarnym (wc, prysznic). W bu-
dynku będą się znajdować rów-
nież: świetlica, biblioteka, pokój 
nauczycielski z aneksem kuchen-
nym i węzłem sanitarnym, a tak-
że gabinety: psychologa, logopedy 
i lekarski, sklepik szkolny oraz 
toalety dostosowane do wieku 
dzieci i szatnia dla 450 uczniów.

 W budynku szkoły zaplanowana 
jest również kuchnia wraz ze sto-
łówką. Wstępne założenia projek-
tu przewidują ponadto powstanie 
pełnowymiarowej sali sportowej, 

mieszczącej boisko o wymiarach 
44,75 m × 22,50 m.  Zastosowanie 
kurtyn da możliwość podziału po-
la gry na trzy części i jednoczesne 
prowadzenie treningów koszyków-
ki, siatkówki i innych dyscyplin 
wymagających mniejszego pola 
gry. Poza tym w tej części obiek-
tu znajdować się będzie również 
siłownia oraz zaplecza szatnio-
wo-sanitarne. Zadanie obejmu-
je również zaprojektowanie drogi 
dojazdowej, chodników, miejsc 
postojowych, ogrodzenia terenu 
oraz dwóch placów place zabaw 
dla starszych i młodszych dzieci.

Jak podkreśla Arkadiusz Kosiń-
ski projekt szkoły jest tworzony 
z myślą o rozwoju Parzniewa i na-
pływem mieszkańców, a co za tym 
idzie nowych uczniów.  – Buduje-
my na dzisiejsze potrzeby ze sporą 
nawiązką. Liczę się jednak z tym, że 
będziemy  musieli tę szkołę rozbu-
dować. Realizacja programu Miesz-
kanie Plus na terenie Parzniewa 
może spowodować, że docelowo 
potrzebna będzie szkoła nawet  
dla 1000 uczniów – powiedział 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Gmina nieustannie stara się 
o pozyskanie na cele publiczne 
sąsiednich działek, które pozwolą 
na rozbudowę kompleksu szkol-
nego w Parzniewie.  AZ
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PRUSZKÓW

Rozbudowa miejskiego 
monitoringu

27 maja Urząd Miejski w Pruszkowie ogłosił prze- 
targ na rozbudowę miejskiego monitoringu. 
To kolejny, szesnasty etap prac. Tym razem do 
zadań wykonawcy będzie należała rozbudowa 
monitoringu m.in. w rejonie skrzyżowania ul. Gra- 
fitowej z ul. Ołówkową, za budynkiem Urzędu 
Stanu Cywilnego, przy remontowanej kładce przy  
ul. 3 Maja (po obu stronach torów), w okolicach 

ul. Armii Krajowej, Andrzeja i Księcia Józefa. Kame-
ry zostaną zainstalowane także w parku sensorycz-
nym przy ul. Wapiennej oraz przy skrzyżowaniu  
Al. Jerozolimskich z ul. Partyzantów. W założeniach 
projektu jest także rozbudowa studia monitoringu 
i dostarczenie niezbędnego sprzętu. Czas na reali-
zację zadania to 5 miesięcy. Oferty można zgłaszać  
do 11 czerwca 2021 r.  Red.

REGION
Od 1 czerwca szykują się 
zmiany na drogach.  
Duże zmiany – zarówno 
dla kierowców,  
jak i dla pieszych.

P ierwszą ważną zmia-
ną jest to, że dozwolo-
na prędkość w terenie 
zabudowanym będzie 

wynosić 50 km/h, bez względu na 
porę dnia. Druga zmiana to nakaz 
zachowania bezpiecznego odstępu 
na drogach szybkiego ruchu. Od-
stęp ten musi wynosić minimum 
połowę aktualnej prędkości, czyli 
przy 100 km/h – 50 m, 120 km/h  
– 60 m, 140 km/h – 70 m. Wyjątkiem 
od tej reguły będzie przypadek, 
w którym kierujący będzie wy-
konywać manewr wyprzedzania. 

Kolejne dwie zmiany doty-
czą bezpieczeństwa pieszych. 
Po pierwsze – obowiązkiem 
kierującego będzie ustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu, który 
wchodzi na przejście lub znaj-
duje się na nim. Kierowca musi 
wykazać się zatem wzmożoną 

Cztery ważne zmiany 
na drogach

czujnością zbliżając się do przej-
ścia dla pieszych. Co jednak nie 
zwalnia pieszego od stosowania 
zasady ograniczonego zaufania 
oraz nie znaczy, że pieszy będzie 
miał bezwzględne pierwszeństwo 
na pasach! Po drugie – pieszy ma 
zakaz posługiwania się telefonem 
komórkowym i innymi tego ty-
pu urządzeniami, wchodząc na 
jezdnię lub torowisko (przepis 
obowiązuje również na przej-
ściu dla pieszych.  AZ
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REGION
Urząd Transportu  
Kolejowego opublikował 
ranking punktualności  
w kolejowych przewo-
zach pasażerskich  
w I kwartale 2021 roku. 
Warszawska Kolej  
Dojazdowa uplasowała 
się na I miejscu.

W KD po raz kolejny 
może poszczycić 
się tytułem naj-
punktualniej-

szego przewoźnika w Polsce. 
Kolejki jeździły z niezwykłą 
punktualnością. Osiągnięto nie-
zwykle wysoki wskaźnik punk-
tualności – 99,72%. To poprawa 
wyniku z IV kwartału 2020 roku 
o 0,2%. Na drugim miejscu znaj-
duje się Usedomer Baderbahn 
(przewoźnik na wyspie Uznam) 
z wynikiem 98,65%, a na trzecim 
miejscu – PKP SKM w Trójmie-
ście (98,33%).

Jak czytamy na stronie 
WKD – było możliwe dzięki 

„Wukadka” znów liderem punktualności

uwarunkowaniom organiza-
cyjno-eksploatacyjnym, stano-
wiącym nieodmiennie mocne 
atuty, jakie spółka jest w stanie 
wykorzystać za pośrednictwem 
wypełniania połączonych funk-
cji przewoźnika i zarządcy in-
frastruktury kolejowej. Spośród 
korzyści, jakie płyną z połącze-
nia tych funkcji na pierwszym 
miejscu znajduje się możliwość 
skrócenia ścieżki decyzyjnej 

w zakresie zapewnienia szyb-
kiej reakcji i podjęcia działań 
interwencyjnych w sytuacji wy-
stąpienia zdarzeń awaryjnych, 
niebezpiecznych i losowych – 
zarówno po stronie eksploato-
wanego taboru kolejowego, jak 
i użytkowanej infrastruktury 
kolejowej. Wysoka punktual-
ność to także dobrze opraco-
wany rozkład jazdy, wymieniony 
w ostatnich latach tabor oraz 

zmodernizowana infrastruk-
tura. To wszystko składa się na 
imponujący wynik w rankingu, 
w wyniku czego „Wukadka” znaj-
duje się w czołówce europejskich 
przewoźników i operatorów pa-
sażerskiego regionalnego trans-
portu kolejowego.

Wysokie wskaźniki punktual-
ności przewozów na linii WKD to 
także rezultat przyjętej od po-
czątku stanu epidemii COVID-19 
strategii stawiającej na pierw-
szym miejscu bezpieczeństwo 
i odpowiedzialność. Stanowi 
ona wyznacznik dla całokształ-
tu podejmowanych przez spółkę 
WKD działań, aby uczynić po-
dróż bezpieczną, komfortową 
i niezawodną, mając na wzglę-
dzie przede wszystkim ochro-
nę zdrowia i życia podróżnych, 
jak również własnych pracow-
ników. Dzięki wysokiej świa-
domości, odpowiedzialności 
i profesjonalizmowi personelu 
WKD udało się uniknąć nega-
tywnych skutków, implikują-
cych konieczność ograniczenia 
oferty przewozowej ze względu 
na braki kadrowe. – czytamy na 
portalu wkd.com.pl.  AZ

PRUSZKÓW
Dwa lata temu w Prusz-
kowie po raz pierwszy 
zorganizowano Festiwal 
Holi, czyi święto kolo-
rów. Impreza okazała się 
strzałem w dziesiątkę!  
W zeszłym roku z uwagi 
na pandemię imprezę 
odwołano. Ale w tym 
roku Pruszków znów 
wypełni się kolorami.

C zy jest święto Holi? To 
hinduistyczne święto 
radości i wiosny. Ob-
chodzi się je przede 

wszystkim w Indiach oraz Nepalu 

Święto kolorów wraca do Pruszkowa
i innych regionach świata, głównie 
wśród Hindusów lub osób pocho-
dzenia indyjskiego. Święto roz-
poczyna się przy ognisku Holika, 
gdzie ludzie zbierają się żeby śpie-
wać i tańczyć. Następnego dnia ra-
no odbywa się karnawał kolorów, 
uczestnicy odgrywają pościg pole-
gający na wzajemnym obrzucaniu 
się kolorowym proszkiem i wyle-
waniu na siebie kolorowych farb 
z wodą, podobnie jak podczas pol-
skiego śmigusa-dyngusa. Święto 
Holi ze względu na swój radosny 
charakter zyskało popularność 
na całym świecie. Obchodzi się je 
m.in. w Azji czy Europie. I nie ma 
się co dziwić. Frajdę z obsypy-
wania się kolorowymi proszka-
mi mają zarówno duzi, jak i mali. 
Pierwsza edycja holi okazała się 

strzałem w dziesiątkę! Na tere-
nie przy studni oligoceńskiej przy  
ul. Lipowej bawiło się wielu miesz-
kańców Pruszkowa. Impreza oka-
zała się świetnym pomysłem na 
spędzenie rodzinnego popołudnia.

Dla wszystkich miłośników 
Festiwalu Kolorów w Pruszko-
wie mamy dobrą informację. 
Impreza obędzie się również 
w tym roku! Na festiwalu widzi-
my się już 25 czerwca w godzinach 
14.00 – 19.00 przy ul. Lipowej 
w rejonie studni oligoceńskiej. 
Ze względów bezpieczeństwa na 
teren imprezy obowiązuje zakaz 
wnoszenia własnych proszków.

Więcej informacji na temat im-
prezy znajdziecie tutaj. https://
www.facebook.com/events/223 
203329616657?ref=newsfeed.  AZ

NADARZYN
Już niebawem  
w Nadarzynie stanie 
tężnia solankowa.  
To kolejna tego typu 
inwestycja w regionie.

T ężnie solankowe ma-
ją właściwości leczni-
cze, a także spełniają 
rolę filtra powietrza. 

Swoje tężnie mają już Piastów 
czy Pruszków. Teraz czas na 

Nadarzyn doczeka się własnej  
tężni solankowej

Nadarzyn. 27 maja opublikowa-
no ogłoszenie o zamówieniu na 
budowę tężni solankowej. Inwe-
stycja będzie zlokalizowana przy 
ul. Mszczonowskiej 24. Do zadań 
wykonawcy będzie należeć bu-
dowa tężni wraz ze zbiornikami 
technologicznymi, zagospodaro-
wanie terenu elementami małej 
architektury, oświetleniem ilu-
minacyjnym tężni i wykonanie 
zieleni. Na realizację zaplanowa-
no 4 miesiące. Oferty można zgła-
szać do 11 czerwca.  AZ.

BRWINÓW
Gmina Brwinów otrzy-
mała dofinansowanie 
od władz województwa 
mazowieckiego na 
kontynuację projektu 
„Zielone przystanki 
ekologiczną wizytów-
ką Gminy Brwinów”. 
1 czerwca podpisano 
umowę w tej sprawie.

P odpisy pod umową zło-
żyli: członkinie zarządu 
województwa mazo-
wieckiego – Janina 

Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc 
– oraz burmistrz Brwinowa – Ar-
kadiusz Kosiński. Gmina uzyska-
ła na ten cel 92,5 tys. zł. Wsparcie 
pochodzi z autorskiego Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu  
MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM 
MAZOWSZE 2021), który w tym 
roku pomoże w realizacji 184 pro-
jektów w 172 gminach (łącznie 
przekazanych zostanie 11 mln zł).

Właśnie takie projekty mo-
gły w tym roku liczyć na nasze 
wsparcie. Przypomnę w tym ro-
ku na zadania związane z ochro-
ną powietrza przeznaczyliśmy aż 
11 mln zł. Zadanie Brwinowa to 
świetny przykład stosowania pro-
ekologicznych rozwiązań w prze-
strzeni miejskiej. Z jednej strony 

czystsze powietrze, bardziej zie-
lone otoczenie, a z drugiej stro-
ny sprawy prozaiczne – jak np. 
przyjemne i komfortowe miejsce 
oczekiwania na autobus. – pod- 
kreśla Janina Ewa Orzełowska.

Kwota przekazana przez władze 
wojewódzkie pozwoli utworzyć na 
czterech wiatach przystankowych 
zielone dachy z mat rozchodniko-
wych. Przy bocznych ścianach za-
montowany będzie system lin pod 
pnącza (powojniki i bluszcz). Tuż 
przy wiatach zostaną posadzone 
narcyzy. Na samych przystankach 

zainstalowane będą stacje solar-
ne z gniazdami USB. To wszystko 
prowadzi do zmniejszenia ilości 
pyłów i zanieczyszczeń, zatrzy-
mania do 90% deszczu spadają-
cego na przystanek i obniżenia 
temperatury wewnątrz wiaty. 

Słowa uznania od Elżbiety Lanc 
– Gratuluję władzom bardzo do-
brego pomysłu. Dzięki takim ini-
cjatywom wspólnie troszczymy 
się o czyste powietrze w naszym 
regionie, jednocześnie tworząc 
nowe zielone przestrzenie. Życzę 
sprawnej realizacji zadania.  AZ

Kolejne zielone przystanki
w Brwinowie
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Uczelnia prowadzi studia licencjackie i ma-
gisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, 
kosmetologia, dietetyka, jednolite studia 
magisterskie na kierunku fizjoterapia, stu-
dia inżynierskie na kierunku informatyka 
i studia licencjackie na kierunku Admini-
stracja. Studia prowadzone są w trybie sta-
cjonarnym i niestacjonarnym. 

WUMed to najdłużej działająca niepu-
bliczna uczelnia wyższa w Polsce. Kształci 
studentów od 1991 r. Łączy tradycję i do-
świadczenie z najnowszymi technologiami. 

Wykształcone kadry medyczne to nie 
tylko wymóg rynku pracy ale wciąż palą-
ca potrzeba społeczna. Dokładamy wszel-
kich starań aby ten niedostatek wypełnić 
świetnie wykwalifikowaną grupą naszych 
absolwentów. Do dyspozycji studentów od-
dajemy profesjonalnie wyposażoną bazę 
dydaktyczną i kadrę wykładowców najwyż-
szej klasy. Zapewniamy praktykę w reno-
mowanych placówkach opieki zdrowotnej. 
– informuje dr Waldemar Dębski, rektor 
Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Stawiamy na rozwój. Stale rozszerzamy 
ofertę edukacyjną dla przyszłych medyków. 

W bliskich planach jest uruchomienie kolej-
nych kierunków medycznych: położnictwa 
i ratownictwa medycznego. Od paździer-
nika rusza nowa specjalność na kierunku 
Administracja – „Administracja w sytuacji 
masowych zagrożeń zdrowia”, podczas któ-
rej szczególny nacisk położony zostanie na 
sprawne i efektywne zarządzanie kryzyso-
we - zapewnia rektor WUMed.  

Atutem uczelni jest własny kampus:  
60 sal wykładowych, biblioteka, punkty ga-
stronomiczne, sala sportowa, amfiteatr, 

Zapewniamy pewną przyszłość

parking strzeżony, ogrody rektorskie 
oraz, co najważniejsze liczne pracownie 
specjalistyczne do realizacji przedmio-
tów z dziedziny nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu. Dla studentów studiów niesta-
cjonarnych uczelnia oferuje miejsca hote-
lowe w specjalnej, niższej cenie. Uczelni 
udało się także utrzymać atrakcyjne jak 
na rynek warszawski, czesne.

Proponowane przez nas opłaty za stu-
dia nadal są konkurencyjne. Chcielibyśmy 
aby tak pozostało. Nie oznacza to oszczęd-
ności w modernizacji bazy dydaktycznej. 
Nasze pracownie wciąż są unowocze-
śniane. Zależy nam, aby studenci mogli 
w jednym miejscu, na terenie kampusu 
zdobyć umiejętności praktyczne, które po-
tem wykorzystająw pracy medyka. Studen-
ci przygotowywani są również do pracy 
w warunkach ekstremalnych np. maso-
wego zagrożenia epidemiologicznego. To 
niezbędne, szczególnie w przypadku stu-
dentów kierunku Pielęgniarstwo. Prakty-
ki zawodu, uczą w WUMed doświadczeni 
specjaliści. Zatrudniamy wykładowców le-
gitymujących się znaczącym dorobkiem 

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka rekrutuje 
studentów na rok akademicki 2021/22.

naukowym oraz praktycznym. Coraz 
intensywniej włączamy ekspertów ze-
wnętrznych, w szczególności z obszaru 
nauk o zdrowiu i nauk technicznych po-
wiązanych interdyscyplinarnie z systemem 
ochrony zdrowia. Współpracujemy z reno-
mowanymi placówkami ochrony zdrowia, 
w zakresie praktyk studenckich i staży za-
wodowych. - uzupełnia dr Dębski.

Do dyspozycji studentów oddano m.in. 
pracownie: umiejętności pielęgniarskich 
dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, 
badań fizykalnych, podstaw ratownictwa 
medycznego, kinezyterapii, fizykoterapii, 
terapii manualnej, ćwiczeń grupowych, 

pracownie anatomii, fizjologii i diagnosty-
ki funkcjonalnej. Do zajęć dydaktycznych 
wykorzystywane są także profesjonalne 
pracownie dietetyczne i kosmetologiczne 
oraz komputerowe z najnowocześniejszym 
sprzętem i oprogramowaniem. 

WUMed oferuje też kształcenie pody-
plomowe w zawodach: pielęgniarki, położ-
ne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci. 
W tym celu powołano Instytut Kształce-
nia Podyplomowego Kadr Medycznych. 

W sytuacji pandemii uczelnia prowadzi 
nauczanie hybrydowe. Zajęcia praktycz-
ne odbywają się w rygorze sanitarnym.

Więcej informacji na www.wumed.edu.pl 

NAUKA
Do wybrzmienia ostat-
niego dzwona pozostało 
już kilka dni. Maturzyści 
natomiast już cieszą się 
z najdłuższych w życiu 
wakacji. Wizja letniego 
wypoczynku kusi. Ale 
warto pamiętać, że wcze-
śniej absolwentów szkół 
podstawowych i matu-
rzystów czeka szereg 
ważnych decyzji. 

O  czym dokładnie mowa? 
Oczywiście o zapla-
nowaniu kontynuacji 
nauki. Maturzyści co 

prawda już znacznie wcześniej 
wybrali kierunek w jakim chcą się 
dalej kształcić. W końcu pod tym 
kontem wybierali przedmioty ja-
kie zdawali w trakcie egzaminów 
maturalnych. Na wyniki egzaminu 
dojrzałości trzeba jeszcze pocze-
kać, ale warto zapoznać się w ofertą 
uczelni wyższych, by mieć pewne 
„rozeznanie” jeszcze przed złoże-
niem dokumentów o przyjęcie na 

Nadchodzi czas ważnych decyzji

dany kierunek. Część maturzy-
stów niestety nie dostanie się na 
wymarzony kierunek na wybranej 
uczelni, dlatego warto mieć pewną 
alternatywę. Warto też pamiętać, 
że wiele uczelni prowadzi rekru-
tacje uzupełniającą, ale lepiej nie 
zostawiać zapisu na uczelnię na 
ostatnią chwilę.

Wbrew pozorom to jednak 
nie maturzyści, a absolwenci 
szkół podstawowych stoją przed 
znacznie trudniejszym wyborem. 
Dlaczego? Wybór odpowiedniej 
szkoły ponadpodstawowej oraz 
profilu klasy zdefiniuje dalszą 
ścieżkę kształcenia. Co cieka-
we tu oprócz rangi samej szkoły 
ważna jest również jej lokalizacja. 
Oczywiście najlepsze i najbardziej 
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prestiżowe licea znajdziemy 
w stolicy. Ale może warto rów-
nież rozejrzeć się w okolicy. 

Cześć z „miejscowych” szkół 
może śmiało konkurować z ty-
mi „warszawskimi”, a co więcej 
mają one dodatkowy atut. Są 
znacznie bliżej. Trzeba pamię-
tać, że do szkoły w stolicy trzeba 
będzie dojechać. To zabiera czas 
i… energię. Chyba lepiej stracić 
godzinę na dojazd i powrót ze 
szkoły, niż cztery? Więcej czasu 
zostanie na naukę w domu, od-
poczynek i inne zajęcia. Może 
zatem warto spojrzeć na lokal-
ne szkoły nieco bardziej przy-
chylnym okiem? Zwłaszcza, że 
ich oferta edukacyjna jest bar-
dzo ciekawa.  AZ

PÓŁKOLONIE

Wakacje zbliżają się  
wielkimi krokami.  
Dla wielu rodziców  
to jednak problem,  
bowiem ciężko jest  
zorganizować  
dziecku czas wolny.  
Podpowiadamy  
co możecie zrobić. 

N awet jeśli planujemy 
w wakacje wyjazd, to 
najczęściej na ty-
dzień. A co zrobić 

z dzieckiem w pozostałym waka-
cyjnym czasie? Mniejszym dzie- 
ciom musimy zorganizować 
opiekę, a starszakom warto zor-
ganizować czas. Inaczej prze-
siedzą wakacje przed telefonem  
lub komputerem. 

Tu pomocna będzie oferta pla-
cówek kulturalnych, które or-
ganizują półkolonijne turnusy. 
Ciekawe zajęcia artystyczne, 
plastyczne, wycieczki, gry i za-
bawy. To wszystko znajdziemy 
w ofercie półkolonii. Jeśli chcecie 

Półkolonie najlepiej na sportowo

poznać ofertę półkolonii najlepiej 
skontaktować się z placówkami 
kulturalnymi w swojej gminie.

A co jeśli nasze dziecko wo-
li sport? Albo chce poznać no-
wą dyscyplinę sportową i nabyć 
nowych umiejętności? Tu pole-
camy sprawdzenie oferty klubów 
sportowych. Co prawda najczę-
ściej półkolonie organizowane 
w klubach piłkarskich są oble-
gane przez klubowych zawod-
ników. Ale przecież piłka nożna 
to nie wszystko. 

Idealną dyscypliną na półko-
lonie jest tenis. Powód? Tenis 
to sport indywidualny, świetnie 

rozwijający koordynację ru-
chową. Jeśli nasza pociecha nie 
miała jeszcze styczności z tym 
sportem warto zapytać orga-
nizatorów półkolonii czy są 
organizowane grupy dla po-
czątkujących. Warto tu pod-
kreślić, że w trakcie turnusu 
dzieciaki nie tylko grają w te-
nisa. Często organizowane są 
wycieczki, wyjścia na basen czy 
inne sportowe zajęcia. Jedno 
jest pewne dzieciaki sporo się 
ruszają, a w dobie powszech-
nej niechęci do zajęć wychowa-
nia fizycznego, taki turnus jest  
wręcz idealny!  AZ
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WAKACYJNE 
INTENSYWNE
KURSY SZKOŁA JĘZYKÓW WSCHODNICH

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

25 
1–31 LIPCA

ONLINE

tel. 22 55 20 937  |  www.sjw.uw.edu.pl  |  lektoraty.sjw@uw.edu.pl

Popularne kierunki studiów
STUDIA

Sprawdziliśmy, które kie-
runki cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem 
wśród osób aplikujących 
na studia. Dane pocho-
dzą z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
i dotyczą kierunków na 
studiach stacjonarnych 
(dziennych) pierwszego 
stopnia i jednolitych
studiach magisterskich.

O d wielu już lat naj-
popularniejszym 
kierunkiem wśród 
absolwentów szkół 

ponadpodstawowych jest In-
formatyka, na którą w roku aka-
demickim 2020/2021 zgłosiło 
się aż 33 687 kandydatów. Dru-
gim najpopularniejszym kie-
runkiem była Psychologia, wy-
brana przez 29 239 osób. Na ostat-
nim miejscu podium uplaso-
wało się Zarządzanie, z liczbą
25 369 kandydatów.

Kolejne popularne kierunki to 
Prawo (19 189 kandydatów), Kie-
runek Lekarski (17 660), Ekonomia 

(16 708), Finanse i Rachunkowość 
(13 610), Filologia Angielska (12 475), 
Budownictwo (11 876), Logisty-
ka (9 835), Administracja (9 593), 
Biotechnologia (9 079), Fizjote-
rapia (9 017) oraz Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji (8 679). AZ

JĘZYKI

Nie taki diabeł straszny, 
jak go malują. W nowo-
czesnym świecie mamy 
mnóstwo możliwości. 
Języki obce to dziś 
absolutny „must have”. 
Im wcześniej zaczniemy 
się uczyć, tym łatwiej 
przyswoimy nowy język. 

N auka języka obcego 
dla wielu osób to coś 
niesamowicie trudne-
go. Niektórzy wprost 

podkreślają, że nie mają do te-
go drygu i zwyczajnie im nie 
idzie. A może warto zrobić so-
bie wakacyjne postanowienie 
i nauczyć się nowego języka? 

Powiecie dobra. Ale nauka słó-
wek, regułek, wyjątków to prze-
cież nudne i długotrwałe. A może 
warto spróbować samodzielnej 
nauki w nieco innej formie? Ma-
cie swój ulubiony film lub serial, 
który lubicie oglądać? Warto za-
cząć od rezygnacji z wersji z lek-
torem na rzecz napisów. To na 
początek. Z czasem gdy będzie-
cie już kojarzyć znaczenie słów 
można śmiało wrzucić napisy 
w języku, którego chcecie się 

Nauka języków obcych 
nie musi być trudna!

uczyć. A może spróbować obej-
rzeć program telewizyjny na za-
granicznym kanale. Dzięki takiej 
formie nauki „osłuchacie” się 
z językiem. A co Wy na to, żeby 
z czasem zacząć mówić kwestie 
wypowiadane przez aktorów? 
Myślicie nie realne? Uwierzcie, 
że realne, zastanówcie się ile 
znacie „powiedzonek” z polskich 
kultowych produkcji.

Jeśli to dla Was za mało lub 
chcecie, by zdobyta wiedza zosta-
ła usystematyzowana i rozwinięta 
zapiszcie się do szkoły językowej. 
W dobie Internetu nie musicie 
już wpisywać w kalendarz zajęć 
stacjonarnych i gnać na lekcje. 
Przez wiele miesięcy dzieci i mło-
dzież nabrały wprawy w nauce 

zdalnej. Dorośli natomiast przy-
zwyczaili się do spotkań i pracy 
z domu. Czemu więc nie wyko-
rzystać tych umiejętności przy 
nauce języków obcych? Zwłasz-
cza, że szkoły językowe również 
dostosowały się do tej sytuacji. 
Zajęcia on-line z własnego ta-
rasu lub w trakcie wycieczki? 
Nie ma problemu. Zadania, któ-
re możecie wykonać przesiadu-
jąc na leżaku? Brzmi kusząco. 
Zwłaszcza, że do nauki może-
cie usiąść o każdej porze dnia, 
a nawet nocy! 

Nic nie stoi wiec na przeszko-
dzie do poszerzania swoich 
umiejętności i pasji. Jedyne 
co będzie Wam potrzebne to… 
motywacja do nauki. AZ
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Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwalifikacje 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 filmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozofia i Edukacja filmowa – 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
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Ósmoklasisto nadszedł czas decyzji. 
Wybierz szkołę powiatu pruszkowskiego!
Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół ponadpodstawowych, w których odbywa się re-
krutacja na rok szkolny 2021/2022. Są to: 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomuliń-

skiego 4,
• Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26,
• Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11,
• Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Ko-

ściuszki 38,
• Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6.

Każda ze szkół oferuje:
• komfortowe warunki,
• bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe klasopracownie,
• profesjonalną pracownię komputerową,
• salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym,
• szeroką ofertę edukacyjną,
• wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wynikami,
• udział uczniów w krajowych oraz zagranicznych wycieczkach,
• wolontariat szkolny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie re-
krutuje do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcą-
cego do oddziałów:
• ogólnego z rozszerzeniem: geografii, wos, j. angielskiego;
• ogólnego sportowego z rozszerzeniem: biologii/geografii, 

j. angielskiego;
• Szkoły Mistrzostwa Sportowego z rozszerzeniem: biologii, 

j. angielskiego.
Szczegóły rekrutacji: www.zsoispruszkow.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zaprasza 
kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 
5-letniego Technikum w zawodach: technik informatyk, technik eko-
nomista, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, 
technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik me-
chanik, technik teleinformatyk.

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione 
jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy zadeklarowali kształ-
cić się w tym zawodzie. 

Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica prowadzi 
także rekrutację do Szkoły Branżowej I stopnia w klasach wielozawo-
dowych w zawodach: cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik pojazdowy, 
kucharz, sprzedawca, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, 
dekarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.
Szczegóły rekrutacji: www.zsnr1-pruszkow.com 

Liceum Ogólnokształcące im. Ta-
deusza Kościuszki w Pruszkowie 
proponuje 4 klasy o wybranych roz-
szerzeniach:
• kl. I A – biologia, chemia,

 j. angielski;
• kl. I B – wos, j. angielski, 

j. niemiecki/j. włoski/j. francuski;
• kl. I C – matematyka, geografia, 

j. angielski;
• kl. I D – matematyka, fizyka, 

j. angielski.
Szczegóły rekrutacji: www.ko-
sciuch-pruszkow.edu.page.org

Liceum Ogólnokształcące im. To-
masza Zana w Pruszkowie oferuje 
nabór do 4 klas o rozszerzeniach:
• kl. I A – j. polski, historia, 

angielski;
• kl. I B – matematyka,

 geografia, j. angielski;
• kl. I C – biologia, chemia, 

j. angielski;
• kl. I D – geografia, j. angielski, 

j. rosyjski/j. niemiecki.
Szczegóły rekrutacji: www.zan.
pruszkow.pl

Zespół Szkół im. Fridtjofa 
Nansena w Piastowie ofe-
ruje absolwentom szkół 
podstawowych szeroki wa-
chlarz edukacyjny w Li-
ceum Ogólnokształcącym, 
Technikum i Szkole Bran-
żowej I stopnia.
• Liceum Ogólnokształ-

cące proponuje klasę 
ogólną z rozszerzonym 
j. polskim i geografią.

• Technikum – technik: 
obsługi turystycznej, 
logistyk, weterynarii, 
ortopeda, optyk, han-
dlowiec, organizacji 
reklamy, cyfrowych 
procesów graficznych, fotografii i multimediów, realizacji nagrań, rachunkowości, usług fryzjerskich, 
hotelarstwa, transportu kolejowego, programista, lotniskowych służb operacyjnych, eksploatacji portów 
i terminali, automatyk. 

 Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 
 15 kandydatów, którzy zadeklarowali kształcenie w danym zawodzie.
• Branżowa Szkoła I stopnia – klasy wielozawodowe: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodo-

wych, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, ślusarz, fotograf, me-
chatronik. 

Szczegóły rekrutacji: www.nansen.edu.pl
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REGION

Zniszczyli samochód,  
bo… był zbyt głośny 

Policjanci z grodziskiej komendy jadąc na interwencję zobaczy-
li dwie osoby, które zniszczyły stojące na poboczu BMW. Teraz 
odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Funkcjonariusze w trakcie 
nocnego patrolu otrzymali zgłoszenie o nielegalnych wyścigach 
w miejscowości Przeszkoda. Jadąc na interwencje mundurowi 
zwrócili uwagę na dwie osoby, które kijami uderzały w samochód 
stojący na poboczu. Policjanci postanowili interweniować. Oka-
zało się, że kobieta i mężczyzna powybijali szyby w samochodzie 

i zniszczyli karoserię. Oboje byli nietrzeźwi. Właściciel zniszczonego 
BMW wycenił straty na 2 tys. zł i złożył zawiadomienie o uszkodze-
niu pojazdu. 46-letni mężczyzna i jego o rok młodsza towarzyszka 
zostali zatrzymani. Mieszkańcy Warszawy usłyszeli zarzut uszkodze-
nia mienia. Oboje przyznali się do winy. Swoje zachowanie tłuma-
czyli tym, że gdy kierowca BMW jeździł po okolicy, to jego pojazd 
był bardzo głośny.  Popełnione przez nich przestępstwo zagrożone 
jest karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.  Red.

Dni Sportu w Michałowicach
MICHAŁOWICE

12 i 13 czerwca odbędą 
się Dni Sportu w Gminie 
Michałowice, na które 
zaprasza wójt gminy  
Michałowice, Małgorza-
ta Pachecka oraz  
Młodzieżowa Rada  
Gminy Michałowice.

W czerwcowy week-
end będziemy mogli 
spędzić miło czas 
dzięki przygotowa-

nym przez Gminę Michałowi-
ce aktywnościom. Wydarzenie 
będzie podzielone na dwa dni, 
a atrakcje będą dostępne nie-
mal w każdym zakątku Gminy.

W sobotę, 12 czerwca będą 
czekać na nas:
• Miasteczko Sportowe oraz 

Sportowe Mini Turnieje Ro-
dzinne 

 godz. 10.00-17.00
 Miejsce: park w Regułach oraz 

Strefa Rekreacji w Regułach
• Turniej piłkarski dla mło- 

dzieży (14-18 lat)
 godz. 10.00-14.00

REGION
Stowarzyszenie Mali 
Bracia Ubogich poszuku-
je wolontariuszy, którzy 
chętnie będą odwiedzać 
samotnych seniorów  
z Pruszkowa i okolic.

W iele osób po 80. 
czy 90. roku życia 
nie ma już rodziny 
i znajomych, a je-

śli już ma to najbliżsi mieszkają 
daleko lub są zbyt zabiegani, by 
regularnie odwiedzać nestorów 
rodu. Seniorzy wiec tkwią w swo-
ich domach i skazani na samotność  
tracą chęć życia.Stowarzyszenie 
Mali Bracia Ubogich realizują pro-
gram „Twoja obecność pomaga mi 
żyć”, który jest odpowiedzią na sa-
motność ludzi starszych. – Prowa-
dzimy go od 2003 roku. Obecnie 
pod naszą stałą opieką jest nie-
mal 400 seniorów z Warszawy, 
Lublina, Poznania, Pruszkowa, 
Świdnika, Wrocławia i Krakowa. 
Bierze w nim udział ponad 400 

Szukają wolontariuszy,  
walczą z samotnością seniorów

 Miejsce: boisko przy szkole 
w Komorowie

 Zapisy:  www.michalowice.pl/ 
dziensportu2021/pilka-nozna- 
mlodziez

• Turniej piłkarski dla doro-
słych mieszkańców gminy

 godz. 15.00-19.00
 Miejsce: boisko na orliku 

w Sokołowie
 Zapisy: www.michalowice.pl/

dziensportu2021/pilka-nozna-
-dorosli

Natomiast w niedzielę, 13 czerwca:
• Maszerujemy z kijami po  

gminie
 godz. 11.00-12.30
 Miejsce: parking w Suchym 

Lesie

wolontariuszy. Do udziału w Pro-
gramie rekrutujemy wolontariuszy. 
Każdy z nich jest przydzielony do 
jednego podopiecznego, którego 
regularnie odwiedza. W ten spo-
sób tworzą się więzi, bliskie rela-
cje, a nawet międzypokoleniowe 
przyjaźnie na wiele lat -podkre-
ślają członkowie stowarzyszenia.
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Program stale się rozwi-
ja, więc by dotrzeć do coraz 
większej liczby seniorów po-
trzebni są nowi wolontariusze. 
Jeśli chcielibyście zaangażować 
się w ten projekt to zgłoście się 
przez formularz zgłoszeniowy, 
który dostępny jest na stronie 
www.malibracia.org.pl.  AZ
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NADARZYN
Gmina Nadarzyn przy-
gotowuje się do budowy 
Centrum Usług Me-
dycznych. Do przetargu 
na realizację inwestycji 
zgłosiło się aż 10 chętnych. 

D o przetargu na bu-
dowę Zespołu Usług 
Medycznych przy ul. 
Granicznej w Nada-

rzynie zgłosiło się 10 firm. Ich 
oferty znajdują się w granicach 
od 20,8 do 25 mln zł. Docelowo 
gmina na realizację inwestycji 
chciała przeznaczyć 18 mln zł. 

—Obecnie pracownicy refera-
tu zamówień publicznych i inwe-
stycji  urzędu gminy sprawdzają 
dokumenty i najprawdopodob-
niej już na początku czerwca 
poznamy wykonawcę naszego 
nowego Ośrodka Zdrowia – in-
formuje Dariusz Zwoliński, wójt 
Gminy Nadarzyn. – „Pierwszą 

10 chętnych na budowę Centrum 
Usług Medycznych

łopatę” planujemy wbić w tym 
roku, a budowa powinna zakoń-
czyć się w pierwszej połowie 2023 
roku – dodaje. 

W nowym ośrodku przewi-
dziany jest podział na tzw pod-
stawową opiekę zdrowotną, część 
specjalistyczno – diagnostyczną 
i rehabilitację. Dodatkowo znaj-
dą się tam gabinety dla osób cho-
rych, będą miały oddzielne ciągi 
komunikacyjne w stosunku do 
poradni małego dziecka, czy me-
dycyny pracy.

Usytuowanie CUM przy no-
wo wybudowanym Parkuj i Jedź 
w Nadarzynie przy ulicy Gra-
nicznej stworzy możliwość swo-
bodnego parkowania dla wielu 
pacjentów i pracowników ośrod-
ka, a także umożliwi dostęp do 
opieki medycznej osobom ko-
rzystającym z gminnego trans-
portu publicznego.

Już dzisiaj z dwóch gminnych, 
publicznych ośrodków zdrowia 
w Nadarzynie i Młochowie korzy-
sta ponad 17.000 pacjentów.  AZ

PRUSZKÓW
W czasach, gdy mo-
żemy liczyć jedynie 
na podwyżki i większe 
koszty, pruszkowski 
magistrat zaskakuje  
nas obniżką!

W ubiegłym roku 
podniesiono 
stawki za odbiór 
odpadów i wyno-

siły one 35 zł za osobę. Od 1 czerw-
ca 2021 roku, zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta z dn. 25 marca 2021 
roku, opłata ta zostanie obniżo-
na do 28 zł za osobę. 

Mieszkańcy Pruszkowa mogą 
skorzystać także z ulg. 15 zł mniej 
zapłacą rodziny wielodzietne (ro-
dzice mający na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci), pod wa-
runkiem, że wszyscy jej członko-
wie mieszkają pod tym samym 
adresem. Drugą ulgą jest zniżka 

Obniżka opłat za odpady
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w wysokości 4 zł. Mogą z niej 
skorzystać właściciele domów 
jednorodzinnych, którzy kompo-
stują odpady komunalne w przy-
domowym kompostowniku. 
Należy zagospodarować wów-
czas wszelkie bioodpady wy-
tworzone przez gospodarstwo 
domowe, ponieważ nie będą 
one odbierane sprzed nieru-
chomości. 

Jeśli zostanie stwierdzony 
brak segregacji odpadów, po 
wszczęciu postępowania admi-
nistracyjnego, zostanie wydana 
decyzja, według której stawka za 
wywóz odpadów będzie podwyż-
szona do 56 zł za osobę. 

Jak czytamy na stronie Urzędu 
Miasta: dodatkowo od 1 czerwca 
pojemniki na odpady zmieszane, 
zostaną nieodpłatnie przekaza-
ne właścicielom nieruchomości. 
Zmianie ulegnie także harmo-
nogram odbioru odpadów. Bę-
dzie dostępny na stronie Urzędu 
Miasta już od 1 czerwca.  AZ

R E K L A M A

 Info:  www.michalowice.pl/dzien 
sportu2021/nordic-walking

• Test Coopera (biegniesz, ma-
szerujesz, skaczesz, byle pie-
szo – sprawdź formę) 

 godz. 10.00-16.00
 Miejsce: boisko przy SP Micha- 

łowice ul. Szkolna 
 Zapisy:  www.testcoopera.pl/

michalowice/
• Strefa z kajakami
 godz. 12.00-16.00
 Miejsce: zbiornik wodny w Mi-

chałowicach
 Zapisy:  www.michalowice.pl/ 

dziensportu2021/kajaki
• Zajęcia edukacyjne z zakre-

su bezpieczeństwa podczas 
korzystania ze zbiorników 
wodnych

 godz. 12.00-16.00
 Miejsce: zbiornik wodny  

w Michałowicach
• Miasteczko rowerowe dla dzieci
 godz. 10.00-16.00
 Miejsce: parking przy Urzę-

dzie Gminy w Regułach
• Rowerowo po gminie Micha-

łowice
 Rodzinne podchody z mapą
 Zapisy:  www.michalowice.pl/ 

dziensportu2021/rowery.  AZ
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Parkuj przy WKD Otrębusy
B ezpiecznie i bezpłatnie – w taki spo-

sób kierowcy mogą korzystać z parkin-
gu „Parkuj i Jedź” w centrum Otrębus.

Parking znajduje się w rejonie przystanku 
WKD i przystanków brwinowskiej komuni-
kacji miejskiej, dzięki czemu jest dogodnym 
punktem przesiadkowym. Można tam zosta-
wić pojazd, a następnie skorzystać z transportu 
zbiorowego. Takie rozwiązanie zapewnia wy-
godny dojazd do szkoły lub pracy. Wybór róż-
nych sposobów przemieszczania się ma również 
pozytywny wpływ na środowisko.

Bezpłatny parking jest dostępny dla kierow-
ców i rowerzystów. Auto można zaparkować na 
jednym z 69 dostępnych miejsc postojowych, 
w tym dwóch dla osób z niepełnosprawno-
ściami.  Dwie zadaszone wiaty i stojaki na 22 
rowery służą miłośnikom dwóch kółek. Par-
king jest połączony zjazdem z ul. Natalińską 
oraz ciągiem pieszo-rowerowym. Aby ułatwić 
poruszanie się na terenie parkingu, kierow-
cy mogą korzystać z drogi manewrowej za-
kończonej okrągłym placem manewrowym. 
W rejonie parkingu na wysokości drogi woje-
wódzkiej znajduje się przejście dla pieszych 
wraz z przejazdem dla rowerów. Parking jest 
czynny całą dobę, a jego teren w całości obję-
ty jest monitoringiem wizyjnym, co zapewnia 
bezpieczeństwo jego użytkownikom.

Korzystanie z parkingu jest bardzo łatwe. Przy 
wjeździe na parking pobiera się bilet, który na-
leży zachować i wykorzystać przy opuszczaniu 

parkingu. Szlaban przy wyjeździe otworzy się 
po zeskanowaniu biletu. Parking nie jest prze-
znaczony do parkowania przez długi okres 
– bezpłatny czas postoju wynosi 24 godziny. 

Gmina Brwinów otrzymała na budowę par-
kingu 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 
w ramach konkursu z Działania 4.3 „Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza”. Kwota dofi-
nansowania stanowi 80% kosztów kwalifiko-
walnych projektu. Całkowita kwota projektu 
to 1 197 856,16 zł.

Otwarte Ogrody 
w Brwinowie

R óżnorodny program wydarzeń artystycz-
nych i interesujących spotkań w Brwi-
nowie, Otrębusach i Koszajcu pozwoli 

na ciekawe spędzenie czasu i poznanie gościn-
nych i życzliwych gospodarzy ogrodów.

W piątek 18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury miłośnicy sztuki mogą obejrzeć wystawę fo-
tografii uczestników warsztatów prowadzonych 
przez Marka Zdrzyłowskiego.

Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Na-
uczycieli Absolwentów SARNA zaprasza w sobo-
tę 19 czerwca do parku miejskiego w Brwinowie 
do ogrodu „W oczekiwaniu – tęsknota w czasie 
pandemii”. Goście będą mogli obejrzeć wernisaż 
prac twórców różnych dziedzin, a także uczestni-
czyć w działaniach artystycznych z Kołem Sztu-
ki i Ludwinówką. W programie także występy 
m.in. Ewy Gaworskiej z przyjaciółmi.

W parku przy Toeplitzówce w Otrębusach nie 
tylko najmłodsi mogą posłuchać bajek i wziąć 
udział w zabawach ruchowych z bajkostwora-
mi na „Podwórku bajkowych przygód”. „Łauma 
i ukulele, czyli jak udobruchać boga” to kolejny 
ogród, który można odwiedzić w parku przy To-
eplitzówce. W jego programie znajdzie się spek-
takl teatralny oraz wystawa plenerowa „Panteon 
bogów słowiańskich” autorstwa uczestników pro-
jektu edukacyjno-kulturalnego.

Do ogrodu „Zielono mi” w Ko-
szajcu zapraszają mieszkańcy 
i sympatycy tej miejscowości. Wśród 
atrakcji plecenie wianków, a na-
stępnie koncert piosenek Osiec-
kiej, Grechuty i Młynarskiego 

w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej. Organizatorzy 
zachęcają do wzięcia koców i koszy piknikowych. 

Wieczorny koncert pod tytułem „Aux Champs-
-Elysées” przeniesie gości w klimat paryskich 
uliczek. W zielonym ogrodzie willi przy ul. Pszcze-
lińskiej 1 w Brwinowie będzie można wysłuchać 
piosenek francuskich i o Francji w wykonaniu Mag-
daleny Gulbickiej, Moniki Haber i Michała Habera. 

W niedzielę 20 czerwca miłośnicy muzyki kla-
sycznej będą mogli wybrać się do ogrodu Pań-
stwa Wernerów, aby posłuchać fragmentów opery 
„Czarodziejski flet” W.A. Mozarta. Wystąpią arty-
ści Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

W brwinowskim parku w pobliżu pałacu od-
będzie się „Rodzinny piknik w stylu amerykań-
skim”, na który zaprasza Gminy Ośrodek Kultury 
w Brwinowie. Będzie można poznać dwie najbar-
dziej amerykańskie dyscypliny sportowe – bejs-
bol i futbol amerykański. W programie pokaz gry 
i spotkanie z trenerem kadr narodowych. Poza 
sportowymi atrakcjami będą tańce country na 
dechach z oprawą muzyczną zespołu Alabama 
Band oraz stoisko Biblioteki Publicznej im. Wa-
cława Wernera m.in. z punktem bookcrossin-
gu czy kącikiem kreatywnym dla dzieci. Piknik 
będzie też okazją do spróbowania różnorodnej 
kuchni z food trucków.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Obszarów: 
1) Obszar 
2) Obszar 

 

w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przestrzennej, ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn, pok. 
nr 9 ,  

wew. 151 lub 153). 

 
w terminie do dnia

siedziby.
 

1) poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
2)  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g 

 

1. 
 

e-mail: gmina@nadarzyn.pl
2. rodo@nadarzyn.pl 
3. 

publicznej powierzonej administratorowi.
4. 

 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. 

6. 

7. 

8. 

 

•  wniesienia sprzeciwu.
10. 

11. 

12. 

13. 

     Nadarzyn, dnia 11.06.2021r.  

O G Ł O S Z E N I E
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GRODZISK MAZ.

Nowe wiaty na Stawach 
Walczewskiego

Stawy Walczewskiego to jeden z najprężniej rewitali-
zowanych terenów w Grodzisku Mazowieckim. Szyku-
ją się kolejne udogodnienia – nowe wiaty rekreacyjne.
We wtorek, 8 czerwca, Urząd Miejski w Grodzisku 
Mazowieckim opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
publicznym. Dotyczy on dostawy i montażu wyposa-
żenia wiat rekreacyjnych na Stawach Walczewskiego. 
Urząd szczegółowo określił urządzenia, jakie mają się 

tam znaleźć: rower stacjonarny z pulpitem do ładowania 
urządzeń mobilnych, z wyświetlaczem pokazującym ak-
tualnie wytwarzaną moc i łącznie wytworzoną energię. 
Dodatkowo rower powinien posiadać półkę do ładowa-
nia laptopów z przetwornicą 230V, przyłącza typu floor-
box do ładowania urządzeń mobilnych, gniazda USB, hot 
spoty wi-fi, monitoring wiat, wyposażenie wiat w siedzi-
ska i zabudowa ścian.  Red.

PRUSZKÓW
Coraz więcej przejść  
dla pieszych w Pruszko-
wie zyskuje nowocze-
sne, energooszczędne  
oświetlenie. Dzięki 
niemu piesi są bardziej 
widoczni, przechodząc 
przez drogę, co pro-
wadzi do zmniejszenia 
ilości wypadków  
z ich udziałem.

24      kwietnia Urząd 
Miejski w Prusz-
kowie ogłosił 
przetarg na wy-

konanie aktywnego zsynchroni-
zowanego doświetlenia przejść 
dla pieszych. Przejścia te są wy-
posażone w czujniki ruchu, któ-
re po pobudzeniu sprawiają, że 
lampy nad przejściem rozjaśnia-
ją się. W planach jest moderni-
zacja trzech przejść:

Doświetlenia przejść  
dla pieszych

• ul. Chopina, przy Przedszko-
lu Miejskim nr 3,

• ul. Drzymały, przy ul. Niecałej,
• ul. Konrada Kurca.

Do zadań wykonawcy będzie 
należało opracowanie projektu, 
uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
i decyzji administracyjnych oraz 
dostawa i montaż oświetlenia.

Wykonawcy mają czas na 
składanie ofert do 10 czerwca 
2021 roku.  AZ

BRWINÓW
Utrzymanie czystości 
wody w parkowym sta-
wie to trudne zadanie. 
Dlatego też do stawu  
w parku miejskim  
w Brwinowie wpusz-
czono kolejną już porcję 
pożytecznych bakterii 
oczyszczających wodę.

Stawy w parku to wyjąt- 
kowo trudne w utrzy- 
maniu czystości zbior-
niki wodne. Brak prze- 

pływu wody, szybkie nagrzewa- 
nie oraz otoczenie drzewami, 
które zrzucają liście (te z kolei 
gniją w wodzie) – to wszyst-
ko sprawia, że tylko regularne 
działania przyniosą pożądany 
efekt. Najprostsze rozwiązanie 
to oczyszczanie dna i wywo-
żenie osadów. Jednak to bar-
dzo inwazyjna metoda – po 
tym musi upłynąć sporo cza-
su, aby powróciła równowa- 
ga biologiczna. 

Bakterie w stawie w parku
Od kilku lat Referat Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa podej-
mował próby wpuszczania do 
brwinowskiego akwenu mikro-
organizmów, które pozytyw-
nie wpływają na stan wody. 
Likwidują one glony, reduku-
ją osady denne, przy czym są 
całkowicie bezpieczne dla lu-
dzi, zwierząt i roślin. Mecha-
nizm uruchamiany przez te 
bakterie prowadzi do samo-
oczyszczania się wody, co po-
prawia jej jakość. W ten sposób 
oczyszczane są akweny m.in. 
w Łazienkach Królewskich 
i ZOO w Warszawie.  AZ

MILANÓWEK
WKD we współpracy 
z Urzędem Miasta Mi-
lanówek przygotowała 
akcję „Zielono nam”, 
w której już 17 czerwca 
(czwartek) będzie  
można otrzymać  
sadzonki drzew. 

W uKaDka stawia 
na ekologię, rów- 
nowagę w przy-
rodzie oraz krajo-

braz, dlatego też powołała akcję 
„Zielono nam”. Zaangażowano 
w nią gminy i pasażerów jako po-
moc w nasadzeniach kompensa-
cyjnych po usunięciu drzew na 
linii Grodzisk Mazowiecki-Pod-
kowa Leśna na potrzeby budowy 
drugiego toru. W tym roku w ak-
cji udział weźmie Gmina Milanó-
wek, która pomoże w przekazaniu 
sadzonek oraz Gmina Grodzisk 
Mazowiecki, która otrzymała od 
WKD 50 sadzonek lipy. Drzewa te 
będą nasadzone na terenie gminy, 

Weź sadzonkę z WKD

w przestrzeni publicznej. War-
szawska Kolej Dojazdowa będzie 
kontynuować akcję w przyszłym 
roku wraz z gminami, które wy-
raziły chęć przystąpienia do niej. 

Na akcję „Zielono mi” prze-
prowadzaną w Milanówku prze-
znaczono 500 sadzonek drzew. 
Warunkiem otrzymania sadzonki 
będzie okazanie ważnego biletu 
okresowego lub jednorazowego 
(skasowanego nie później niż 
1.05.2021 r.). Jedna osoba mo-
że otrzymać jedną sadzonkę. 
Drzewka będą do odebrania na 
przystanku Milanówek Gru-
dów oraz na terenie Urzędu 
Miasta Milanówek w godzinach  
11.30-14.00 (akcja może zakończyć 
się wcześniej, jeśli zostaną roz-
dane wszystkie sadzonki).  AZ

PRUSZKÓW
Dzień Dziecka – jedno  
z najbardziej wyczekiwa-
nych świąt przez naszych 
milusińskich. Tegoroczne 
było tym bardziej  
szczególne, gdyż  
wiązało się z wielkim 
otwarciem placu zabaw 
w Parku Kościuszki.

N ajmniejsi pruszko-
wianie od 1 czerwca 
mogą korzystać z pla-
cu zabaw, na którym 

znajdą remizę strażacką, ścian-
ki wspinaczkowe, liny i ściany 
wspinaczkowe i wiele innych. 
Nie lada gratką są także 2 ro-
wery, które zasilą elektroniczną 
tablicę z trasą wyścigu. Co naj-
ważniejsze na tym placu zabaw 
mogą bawić się wszystkie dzieci 
– także te niepełnosprawne. Dla 
nich przygotowano m.in. huś-
tawki, zestaw z pomostami czy 
karuzelę tarczową.   AZ

Plac zabaw w Parku Kościuszki już gotowy
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• 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 
607-073-354 

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

• Pakowacz/ka. Również 
dla osób z niepełnosprawnością. 
Janinów k/Grodziska M.
 734 108 163. Dojazdy 
z Żyrardowa i Milanówka 

• Zatrudnię instruktora
nauki jazdy kat. B 
z samochodem lub 
bez 601751183  
Leszek Szafrański 

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 

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

• DZIAŁKA KOMORÓW 650m2 
501-014-433 

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. 601612930 - 

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– okresowe
694 127 292

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!

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

ZAMÓW:

• 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 

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

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 

MICHAŁOWICE
31 maja odbyła się 
wyjątkowa akcja zorga-
nizowana przez Gminę 
Michałowice, Komisa-
riat Policji w Michało-
wicach i Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji
w Pruszkowie.

P rzy ul. Głównej w No-
wej Wsi kierowcy za-
trzymywani byli przez 
nietypowy patrol. 

Grupa uczniów wraz z poli-
cjantami kontrolowali pręd-
kość na drodze oraz używanie 
pasów bezpieczeństwa. Dzieci 
przygotowały kwaśne cytryny, 
słodkie jabłka oraz tablice „Kto 
przepisów drogowych nie sza-
nuje, ten cytrynę otrzymuje” 
i „Drogi kierowco, przepisów 

Jabłko czy cytryna?
drogowych przestrzegałeś, 
dlatego jabłuszko otrzyma-
łeś”. Dzielnicowi z Michalo-
wic wspólnie z policjantami 
z pruszkowskiej „drogówki” 
zatrzymywali pojazdy do kon-
troli i sprawdzali, czy kierowcy 
przestrzegają zasad przepisów 
ruchu drogowego. – informu-
je kom. Karolina Kańka, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Za prawi-
dłową jazdę kierujący otrzymy-
wali jabłko, a nieprawidłową 
– cytrynę. Niestety, w większo-
ści przypadków dzieci musia-
ły wręczyć kwaśne „mandaty”.

Głównym celem akcji „Jabł-
ko czy cytryna?” było zwrócenie 
uwagi kierującym na ogranicze-
nie prędkości w terenie zabu-
dowanym oraz używanie pasów 
bezpieczeństwa. Przypomina-
my kierowcom o przestrzeganiu 
przepisów ruchu drogowego, bo 
„kwaśne” mandaty rozdają tylko 
dzieci! – podkreśla Kańka. AZ
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Chodźmy na kajaki!
Kajakami (i rowerami wodny-

mi) popływamy w każdy week-
end (soboty i niedziele), między 
3 czerwca a 12 września, w godzi-
nach 11.00-20.00. przewidziano 
także dodatkowe dni: 3 i 4 czerw-
ca (czwartek, piątek) i 11 czerwca 
(piątek). Ponadto od 28 czerw-
ca do 27 sierpnia, od ponie-
działku do piątku w godzinach 
11.00-19.00 (godziny od 11.00 
do 13.00 są zarezerwowane dla 
grup zorganizowanych). 

Wypożyczenie kajaków i rowe-
rów wodnych, jak co roku, bę-
dzie bezpłatne. AZ

PRUSZKÓW
Kolejny sezon kajakowy 
przed nami. Od 3 czerw-
ca można podziwiać 
piękno Parku Potulickich 
od strony wody.

Już od 3 czerwca możemy  
wypłynąć na szerokie wody 
stawów w Parku Potulickich. 
W tym roku dostępnych bę-

dzie 10 dwuosobowych kajaków, 
a także – to dodatkowa niespo-
dzianka – aż 5 czteroosobowych 
rowerów wodnych.
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Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje,

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje,

• 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  

• Masaż klasyczny 723974609 
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