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Zaprojektują „Paszkowiankę” do Nadarzyna
REGION  

Wszystko wskazuje na to, 
że zapowiedzi marszałka 
województwa Adama 
Struzika o rozpoczęciu 
projektowania II etapu 
„Paszkowianki” jeszcze 
w tej kadencji zostaną 
zrealizowane. Drogowcy 
szukają projektanta, który 
przygotuje dokumenty 
potrzebne do budowy 
fragmentu drogi między 
DW 719 a węzłem trasy 
S8 Paszków.

P aszkoiwanka to wy-
czekiwana od lat tra-
sa, która ma usprawnić 
ruch w naszym regio-

nie. Budowa tej trasy spoczywa 

R E K L A M A

na barkach władz wojewódz-
twa Mazowieckiego z marszał-
kiem Adamem Struzikiem na 
czele. Pierwotny zarys tej dro-
gi zakłada przebieg trasy przez 
Nadarzyn, Pruszków, Brwinów 
i Błonie. Droga ma się rozpo-
cząć na węźle „Paszków” z drogą 
ekspresową S8 (w okolicy Nada-
rzyna) jako przedłużenie DW 721 
biegnącej od strony Lesznowo-
li. W dalszym swoim przebiegu 
planowana droga przetnie linię 
kolejową WKD pomiędzy Nową 
Wsią a Otrębusami. Następnie 
skrzyżuje się z drogą wojewódz-
ką nr 719 i poprowadzi w kierun-
ku autostrady A2, przechodząc 
wcześniej wiaduktem nad linią 
kolejową. Obecnie na terenie 
gminy Brwinów projektowane 
jest rondo, które rozdzieli Pasz-
kowiankę w odnogę kierunku 
węzła autostradowego w Prusz-
kowie oraz drugą w stronę drogi 
wojewódzkiej w Brwinowie. Na 

PRUSZKÓW
Wyjątkowy mural dla wyjątkowej 
pruszkowianki / str. 6 /

BRWINÓW
Park ma nowych mieszkańców / str. 6 /

PRUSZKÓW
Miasto doczeka się  
placu miejskiego? / str. 4 /

NADARZYN
Dalszy ciąg historii śmieciowych 
otopułapek / str. 3 /

Następne wydanie 22 października

dalszym odcinku droga pobie-
gnie na północ omijając wieś Bi-
skupice i Czubin oraz przekroczy 
linię kolejową Warszawa – Po-
znań. Planowana Paszkowian-
ka stanowić będzie wschodnią 
obwodnicę miasta Błonie i po 
skrzyżowaniu z drogą krajową 2 
skieruje się do włączenia w dro-
gę wojewódzką nr 579 gdzie za-
kończy swój bieg.

Dziś z całego tego ciągu pro-
jektowany jest jedynie odcinek od 
autostrady A2 w kierunku dw 719. 
Według wielu kierowców to rozwią-
zanie nie jest wystarczające dla re-
gionu. Faktyczne rozłożenie ruchu 
w regionie będzie możliwe dopiero 
po wybudowaniu kolejnego frag-
mentu trasy w kierunku Nadarzyna.
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Ta sytuacja ma się jednak zmie-
nić. Dwa lata temu marszałek 
Adam Struzik na spotkaniu 
z włodarzami gmin z naszego 
regionu zadeklarował, że pro-
jektowanie kolejnego odcin-
ka Paszkowianki ruszy jeszcze 
w tej kadencji.  – Rozważymy 
wniosek, mówię o projekto-
waniu drugiej części Paszko-
wianki, czyli następnych pięciu 
kilometrów tej drogi do trasy S8. 
Być może zlecimy niebawem 
projektowanie drugiego etapu 
– zaznaczał wtedy Adam Stru-
zik, marszałek województwa.

Okazuje się, że wspomniana 
wyżej deklaracja zostanie zre-
alizowana. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich ogłosił wła-
śnie przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 
budowy drogi wojewódzkiej 
tzw. „Paszkowianki” na odcin-
ku od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 719 do węzła drogi 
ekspresowej S8 „Paszków”. Je-
śli uda się wybrać projektanta 
już w pierwszym podejściu to 
wykonawca będzie miał dwa la-
ta na przygotowanie projektu. 

Przed projektantami nie lada 
wyzwanie, bowiem inwestycja 
zwłaszcza w gminie Michało-
wice. Dlaczego? Dziś ten od-
cinek trasy nie jest dokładnie. 
Jedynie Nadarzyn ma w swo-
ich planach zagospodarowania 
przestrzennego wyrysowany 
fragment trasy. W przypadku 
Michałowic trasa znajduje się 
tylko w studium i to w dwóch 
niewiele różniących się warian-
tach. Jeden prowadzi ul. Barba-
ry w Nowej Wsi, drugi odsuwa 
tę drogę zaledwie kilkadziesiąt 
metrów dalej, na teren leśny.

Część mieszkańców Granicy 
i Nowej Wsi już dziś sprzeciwia 
się budowie Paszkowianki, bo-
jąc się, że po wybudowaniu drogi 

ruch w powyższych miejscowo-
ściach znacznie się zwiększy. 
Strumień samochodów z I odcin-
ka Paszkowianki trafi na drogę 
719, a kierowcy w naturalny spo-
sób będą szukali skrótów dro-
gami lokalnymi. Najbliższy zjazd 
jest w drogę Główną w Nowej 
Wsi, która później Pruszkowską 
zapewnia dojazd do Nadarzy-
na i trasy S8. Innym, ale mniej 
prawdopodobnym wariantem 
dojazdu jest skręt w ulicę Brzo-
zową w Komorowie i później 
przez Pęcice Małe i Sokołów ulicą 
Sokołowską do trasy S8.

Również przebieg w trasy 
w studium gminy Michałowice 
nie jest dla mieszkańców kom-
fortowy. Z jednej strony „pusz-
czenie” Paszkowianki w ciągu 
ul. Barbary oznacza, że ruchli-
wa droga przebiegnie tuż przed 
nowymi budynkami jednoro-
dzinnymi w pobliżu terenów 
rekreacyjnych i szkoły podsta-
wowej. Z drugiej strony wariant 
zakładający przebieg przez te-
reny leśne, będzie wiązał się z... 
wycinką ogromnej części lasu. 
Idealnym rozwiązaniem było-
by przesunięcie Paszkowianki 
jeszcze dalej za tereny leśne. 

Nieco inaczej do tej inwe-
stycji podchodzą władze gminy 
Nadarzyn. W planach zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy Nadarzyn jest wytyczo-
ny korytarz dla „Paszkowian-
ki”. Według władz gminy droga 
powinna mieć charakter tran-
zytowy z brakiem włączeń na 
drogi lokalne. – W trakcie pro-
cedowania będziemy stali na 
stanowisku, że projekt powi-
nien uwzględniać przebieg tej 
drogi w maksymalnie możliwej 
odległości od siedzib ludzkich, 
a także jak najmniejszą ingeren-
cję w zasoby leśne. Parametry 
techniczne drogi (2-2 czy 1-1 
– liczba pasów ruchu) będzie 
kwestią uzgodnień z inwesto-
rem (Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego) na 
etapie koncepcji – zaznaczał 
na jednym ze spotkań z miesz-
kańcami wójt Nadarzyna Da-
riusz Zwoliński.

Miejmy nadzieję, że projek-
tanci w trakcie prac związanych 
z przygotowaniem dokumen-
tacji wezmą pod uwagę zda-
nie mieszkańców i lokalnych 
włodarzy. Sprawę będzie- 
my monitorować.  AZ

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Między ziemią a niebem 
REGION

Stowarzyszenie Jaspis 
realizuje program spo-
łeczny „Między ziemią  
a niebem”, nazwany 
również „Projektem 
Niezapomnianym”.  
Jego celem jest ofia-
rowanie Rodzicom po 
stracie Dziecka różnych 
form wsparcia m.in. 
psychologicznego, 
udostępnienie telefo-
nu zaufania, książeczki 
terapeutycznej.  
Kolejną z nich jest  
utworzenie Grobu 
Dziecka Utraconego. 

T aki Grób już powstał 
(znajduje się na cmen-
tarzu na Żbikowie, na 
tyłach ołtarza główne-

go), od dłuższego czasu pełni 

funkcję nie tylko miejsca pa-
mięci, ale stanowi również re-
alne miejsce pochówku. Przed 
stowarzyszeniem jednak jeszcze 
postawienie finalnego nagrob-
ka. – Osiągnięcie tego celu wy-
dłużyło się ze względu na długi 
czas zbierania środków. Niestety, 
temat smutku, trudu życiowego, 
czy utraty dziecka jest o wie-
le mniej medialny niż wiele in-
nych zbiórek. Środków jeszcze 
trochę brakuje, natomiast nie-
zależnie od sytuacji planujemy 
na 15 października, czyli Między-
narodowy Dzień Dziecka Utraco-
nego, zorganizować postawienie 
jeśli nie całego, to części na-
grobka - szczególnie pionowej 
płyty nagrobnej – podkreślają 
przedstawiciele stowarzyszenia. 
Naszą zbiórkę można wesprzeć 
tutaj: https://zrzutka.pl/rhhf2a .... 

Dodatkowym elementem 
działań, w ramach edukowa-
nia społeczności lokalnej w za-
kresie przysługujących praw po 
stracie dziecka jest kampania 
społeczna.  – Już 15 paździer-
nika w Międzynarodowy Dzień 

Dziecka Utraconego zostanie od-
słonięta wystawa na temat praw 
rodziców po stracie dziecka - za-
równo w momencie straty, jak 
i później. Miejsce ustawienia 
wystawy zostanie podane nie-
bawem – dodają organizatorzy. 

Stowarzyszenie Jaspis w ra- 
mach swojego projektu, w part-
nerstwie z Fundacją Pod Wspól-
nym Dachem zapewnia również 
wsparcie psychologiczne. Oprócz 
jednej bezpłatnej wizyty indywi-
dualnej u psychotraumatologa 
można uczestniczyć w całko-
wicie bezpłatnych spotkaniach 
kręgu wsparcia rodziców po 
stracie, prowadzonych przez 
specjalistów. 

Najbliższe spotkania odbę-
dą się w soboty: 16 październi-
ka i 20 listopada o godz. 10:00 
w siedzibie Fundacji (ul.Hele-
nowska 3 w Pruszkowie, wejście 
wspólne do kancelarii parafial-
nej). Wystarczy po prostu przyjść 
i... pozwolić sobie pomóc.

Więcej informacji projekcie 
można znaleźć tutaj: http://ja-
spis.edu.pl/niezapomniany.   AZ

Zaprojektują „Paszkowiankę” 
do Nadarzyna

MW-TRUCK MARCIN WACHOWICZ

Firma MW-TRUCK świadcząca usługi transportowe dla MAKRO za-
trudni kierowców kat. C. Wymagane aktualne prawo jazdy i karta 
kierowcy. Oferujemy pracę w oparciu o umowę, atrakcyjne warunki 
zatrudnienia. Baza mieści się w miejscowości Moszna Parcel 29 na 
terenie centrum logistycznego Millenium Park 2 . Codzienne wyjazdy 
i powroty. Zasięg wyjazdów około 130km dziennie, W-wa i okolice, 
obsługa punktów gastronomicznych, hotele, restauracje itp. Samo-
chody nowe 10 paletowe chłodnie z windami załadowczymi. Zała-
dunki około godz.7.00 Zainteresowane osoby zapraszam do kontak-
tu telefonicznego lub przesyłania CV na maila.

e-mail: mwtruck@wp.pl    |    tel. 793 001 442

O G Ł O S Z E N I E

REGION

Światła w stylu 
Piotrusia Pana

Ogrody Świateł zapraszają do odwiedzenia specjalnie przy-
gotowanej, bajkowej krainy. Tegorocznym motywem prze-
wodnim będzie Piotruś Pan. Już za miesiąc wielkie otwarcie 
Ogrodu Świateł - Piotruś Pan w Warszawie! - czytamy 
na fanpage wydarzenia na Facebooku. Otwarcie Ogrodu 
Świateł odbędzie się 29 października przy ul. Prawdziw-
ka 2. Szykujcie się na niesamowitą przygodę! Tegorocz-
na wystawa będzie prezentowana w trzech miejscach  

w Polsce – Warszawie, Krakowie i Chorzowie. W ubiegłym ro-
ku Ogrody zamieniły się w Krainę Czarów, gdzie hasał Biały 
Królik, Kapelusznik oraz sama Alicja. Teraz przeniesiemy się 
do magicznej krainy wiecznego dzieciństwa. W podróży bę-
dzie nam towarzyszyć sam Piotruś Pan! Ogrody Świateł będą 
otwarte dla zwiedzających do 27 lutego 2022. Sprzedaż bile-
tów zostanie uruchomiona bliżej daty otwarcia. Po szczegóły 
wystawy kliknijcie  https://ogrodswiatel.pl/.  AZ 
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Jadę – nie piję.  
I mam uprawnienia

W niedzielę, 26 września, pruszkowscy policjanci zatrzymali 34-let-
niego kierowcę. Spowodował on kolizję, będąc pod wpływem alko-
holu. Dodatkowo prowadził samochód bez uprawnień. W niedzielne 
popołudnie funkcjonariusze z komendy w Pruszkowie otrzymali we-
zwanie do kolizji na autostradzie A2. Kierowca bmw najechał na tył for-
da. Jak informuje kom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie - Funkcjonariusze dokonali badania stanu trzeźwości 
kierującego, które wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. 

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało sie, że nie posiada upra-
wień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany. Po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za 
co kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Odpo-
wie także za spowodowanie kolizji i jazdę bez uprawień – dodaje Kańka. 
Nieustannie policja apeluje o nie wsiadanie za kierownicę na „podwój-
nym gazie”. Równie ważne jest powiadamianie policji jeśli zauważymy nie-
trzeźwego kierowcę. Może w ten sposób uratujemy komuś życie?  AZ 
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NADARZYN
Pamiętacie, jak  
miesiąc temu pisaliśmy  
o fotopułapkach w gmi- 
nie Nadarzyn, które 
uwieczniają niechlubne 
poczynania śmiecących 
w lasach obywateli? 
O jednym zrobiło się 
szczególnie głośno...

P ierwsze zdjęcia z fo-
topułapek znalazły się 
na naszym portalu 30 
sierpnia Szczególnym 

zainteresowaniem „cieszy-
ło się” jedno z nich – męż-
czyzny, który z samochodu 
marki Peugeot wyrzucał śmie-
ci wprost do lasu w Kajetanach.

Okazało się, że na zdjęciach 
rozpoznała go żona. Oburzona 
postępowaniem męża, nakazała 
mu natychmiast usunąć śmieci. 

Skruszony małżonek wszystko 
„do cna” posprzątał, zawiózł na 
PSZOK, a następnie skruszony 
pojawił się z potwierdzeniem 
opłaty za utylizację śmieci w sie-
dzibie Straży Gminnej, gdzie 
przyjął mandat 500 złotych. Pani 
gratulujemy postawy i stanow-
czości. Mam nadzieje, iż wię-
cej „kar” żona nie zastosowała, 
pamiętając, że kara musi mieć 
przede wszystkim aspekt wy-
chowawczy – komentuje nieco 
żartobliwie wójt gminy Nada-
rzyn, Dariusz Zwoliński.

Niestety, śmiecących nie uby-
wa i przez niecały miesiąc przy-
było kilku nowych „złoczyńców”. 
Kolejni przyłapani na gorącym 
uczynku zaprezentowani zo-
stali na profilu Facebook wójta 
gminy Nadarzyn.  

W dniu 17 sierpnia, na ulicy 
Sęczkowej jeden z trzech męż-
czyzn postanowił pozbyć się 
nagromadzonych w domu śmie-
ci, jednak w sposób niezgod-
ny z przepisami. Czujne oko 

kamery zarejestrowało ten pro-
ceder. Przeprowadzone usta-
lenia doprowadziły do miejsca 
zamieszkania sprawcy (był to ob-
cokrajowiec, wynajmujący po-
kój w Nadarzynie). Tym razem 
również nie obyło się bez man-
datu oraz posprzątania przez 
sprawcę terenu.

W dniu 3 września za pośred-
nictwem aplikacji „Mój Nada-
rzyn” wpłynęło zgłoszenie wraz 
ze zdjęciami, dotyczące porzu-
cenia śmieci w lesie w Strze-
niówce, przy ul. Komorowskiej. 
Na miejscu załoga straży gminnej 
sprawdziła zawartość worków, 
w których znajdowały się rze-
czy prowadzące do właściciela. 
Po kontakcie z nim okazało się, 
że wywóz śmieci został zleco-
ny firmie, która niekoniecznie 
chciała pozbyć się ich zgodnie 
z przepisami. Sprawca (miesz-
kaniec sąsiedniej gminy) został 
wskazany, ukarany maksymal-
nie wysokim mandatem – 500 
zł, a następnie zobowiązany do 

wysprzątania teren i przewie-
zieniu śmieci w odpowiednie 
miejsce. Po kilku dniach otrzy-
maliśmy potwierdzenie oddania 
śmieci do PSZOK-u wraz z za-
łączoną fakturą 760 zł. Zdję-
cia przedstawiające sprawcę to 
efekt sprzątania, nie wyrzucania.

Kolejna sytuacja miała miejsce 
27 sierpnia podczas patrolu tere-
nów leśnych strażnicy zauważyli 
pozostawione worki ze śmiecia-
mi. Po przejrzeniu ich zawartości, 
funkcjonariusze znaleźli punkt 
zaczepienia, który doprowadził 
ich do przebywających na tere-
nie Nadarzyna obcokrajowców 
(mina sprawcy bezcenna). Inter-
wencja zakończyła się oczywiście 
mandatem, jak również w obec-
ności Strażników, sprawca za-
brał wszystkie śmieci i przewiózł 
w odpowiednie miejsce.

Niech mandaty będą prze-
strogą dla innych, którzy będą 
chcieli wyrzucić śmieci w lesie. 
Lepiej od razu zadbać o odpo-
wiednią utylizację odpadów.  AZ

Nadarzyńskie porządki.  
Fotopułapek ciąg dalszy. PRUSZKÓW

Od dłuższego czasu 
wiele sklepów zaczęło 
korzystać z luki praw-
nej, która zezwalała 
na handel w niedzielę 
placówkom pocztowym. 
Sejm uchwalił ustawę, 
która ma uszczelnić  
te przepisy.

N iedziele niehandlowe 
weszły nam już w na-
wyk. Jednak niedawno 
wiele sklepów zaczę-

ło korzystać z prawa do handlu 
w niedzielę dla placówek poczto-
wych. Od teraz, zgodnie z projek-
tem ustawy funkcjonować będą 
mogły tylko te placówki, któ-
rych przychód z operacji poczto-
wych wyniesie minimum 50proc. 

Projekt zakazu handlu, poza 
placówkami pocztowymi z przy-
jętymi w ustawie warunkami, 
nie obejmie cukierni, kwiaciar-
ni, stacji paliw, sklepów z prasą 

Uszczelnienie przepisów dot. handlu 
w niedziwelę. Ustawa uchwalona.

i kawiarni. Kara za złamanie te-
go przepisu waha się od jednego 
do 100 tys. zł. 

Poprawki wniesiono także do 
katalogu osób spokrewnionych, 
z których pomocy może korzy-
stać przedsiębiorca. Do tej pory 
byli to: małżonek, dzieci, rodzi-
ce, macocha, ojczym. Po popraw-
kach dodatkowo będą to także: 
rodzeństwo, wnuki i dziadkowie. 

Za poprawkami głosowało 
272 posłów, przeciw było 135, 35 
wstrzymało się od głosu.  Red.
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NADARZYN

Do 5 lat 
za kradzież

Funkcjonariusze z Nadarzyna zatrzymali mężczyznę, który 
był podejrzany o kradzież elementów metalowych i części 
samochodowych. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na posterunek 
w Nadarzynie zgłosił się poszkodowany, który powiadomił 
policjanów, że z jego posesji skradziono metalowe elementy 
oraz części samochodowe. Funkcjonariusze szybko zajęli się 
sprawą i już niedługo po zgłoszeniu ustalili sprawcę. Finałem 
akcji było zatrzymanie 24-latka i odzyskanie skradzionych 

przedmiotów.  Szczegóły przekazuje nam kom. Karolina Kańka 
z pruszkowskiej komendy - Podczas prowadzonych czynności 
policjanci ustalili, że mężczyzna w trakcie kradzieży poruszał 
się pojazdem mimo orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Gro-
dzisku Mazowieckim zakazu. Zgromadzone w sprawie dowody 
pozwoliły na postawienie 24-latkowi zarzutu kradzieży. Mężczy-
zna odpowie także za prowadzenie auta mimo zakazu sądowe-
go. Zatrzymany przyznał się do zarzutów.  AZ 

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Prezydent Pruszkowa 
Paweł Makuch odebrał 
decyzję o powstaniu  
w mieście „Strefy  
Odkrywania, Wyobraźni 
i Aktywności – SOWA”. 

C entrum Nauki Koper-
nik otrzymał dotację 
celową z Minister-
stwa Edukacji i Nauki 

na uruchomieni lokalnych stref 
aktywności w ramach projek-
tu SOWA. Będzie on realizowany  
w latach 2021-2023. 

Strefy aktywności będą two-
rzyć minicetnra nauki, aby tam 
przenosić najlepsze doświadcze-
nia edukacyjne i wystawiennicze 
Centrum Nauki Kopernik.

Każdej placówce CNK przeka-
że wystawę w formie kilkunastu 
eksponatów do empirycznego 
poznawania nauki – głównie po-
przez eksperymenty. Minicentra 
otrzymają także majsternię, czy-
li wskazówki do stworzenia prze-
strzeni oraz zestawy zawierające 
instrukcję do wykonania zadania 

SOWA w Pruszkowie

przez zwiedzającego i pudełko 
z potrzebnymi materiałami. Cen-
trum Nauki Kopernik udostępni 
również nowej placówce pakiet 
dobrych praktyk, w tym scenariu-
sze zajęć prowadzonych w Koper-
niku, pomysły na wydarzenia oraz 
zaproponuje dołączenie do jedne-
go z programów. – SOWA to ini-
cjatywa Ministra Edukacji i Nauki, 
który przyznał Centrum Nauki Ko-
pernik dotację celową na urucho-
mienie lokalnych stref aktywności 
w latach 2021–2023. Pierwsza taka 
strefa została otwarta w Piotrko-
wie Trybunalskim i właśnie tam 

dowiedziałem się, że nasz projekt 
został oceniony pozytywnie. Ser-
decznie dziękuję pracownikom 
Urzędu Miasta za zaangażowanie 
i realizowanie takich pomysłów. 
Już w III kwartale 2022 roku bę-
dziemy mogli korzystać i cieszyć 
się z naszego lokalnego minicen-
trum nauki, do którego przeniesio-
ne będą najlepsze doświadczenia 
edukacyjne i wystawiennicze Cen-
trum Nauki Kopernik. O eta-
pach realizacji projektu będę 
informował na bieżąco – poin-
formował Paweł Makuch pre- 
zydent Pruszkowa.  Red.

BRWINÓW I PIASTÓW JUŻ 
W ZASIĘGU FAIR PLAY TAXI!

FAIR PLAY TAXI 
Infolinia: 728 55 55 04

e-mail: kontakt@fairplaytaxi.pl
Godziny pracy infolinii: 

Niedziela – Czwartek 5:30 – 23:00
Piątek 5:30 – 2:00
Sobota 5:30 – 4:00

Pruszkowska firma taksówkowa Fair Play 
Taxi działa już od 2,5 roku. Chociaż w trak-
cie pandemii zmagała się z wyzwaniami,  
to przetrwała i odzyskuje zaufanie klien-
tów. Wszystko dzięki konkurencyjnym 
cenom za przejazdy oraz skupieniu na po-
trzebach klientów. Zdobyte zaufanie po-
zwala na kolejny krok. Fair Play Taxi uzyska-
ło nowe licencje taksówkarskie i zwiększa 
swój zasięg o Piastów i Brwinów.

M ieszkańcy Pruszkowa i okolic z pewnością 
rozpoznają granatowe Skody i srebrne 
Toyoty z widocznym logotypem Fair Play 

Taxi. Powód jest oczywisty. Fair Play Taxi to prusz-
kowska firma, która jeździ tanio i ma uczciwe 
zasady. Jeszcze przed rozpoczęciem kursu, na 
ustalonych trasach, klient dowie się ile zapłaci za 
dojazd do miejsca docelowego. Warto dodać, że 
firma oferuje bardzo atrakcyjne ceny też na dłuż-
szych trasach. Wystarczy wspomnieć, że cena za 
kurs Pruszków – Lotnisko Chopina wynosi jedynie 
48 zł, Pruszków – Warszawa Centrum 53 zł, Prusz-
ków-Lotnisko Modlin 150 zł, czy Pruszków – Szpital 
na ul. Roentgena 60 zł.

Dobre ceny to jednak nie koniec. Fair Play Taxi posze-
rza również swój zasięg działalności. Od połowy lipca 
firma taksówkowa otrzymała licencję na obsługę Pia-
stowa, a od 1 października taksówki Fair Play Taxi będą 
rozpoczynać kursy również na terenie Brwinowa. 

Zwiększony zasięg działalności to również nowy 
poszerzony cennik ze stałymi cenami na poszcze-

gólnych trasach. I tak za przejazd z Brwinowa do 
Grodziska trzeba będzie zapłacić tylko 30 zł, za kurs  
z Brwinowa do centrum Warszawy zapłacimy 73 zł,  
a przejazd na Lotnisko Modlin będzie kosztował  
140 zł. Również kursy z Piastowa będą miały stałe 
ceny na określonych trasach: Piastów – Lotnisko 
Chopina – 45 zł, Piastów – Lotnisko Modlin – 140 zł, 
Piastów – Warszawa Centrum – 50 zł. 

Oczywiście również wybrane trasy z Pruszkowa 
mają swoje stałe ceny. Aktualny cennik znajdziecie 
na stronie fairplaytaxi.pl w zakładce cennik http://
fairplaytaxi.pl/cennik/

Dlaczego warto postawić na Fair Play Taxi? Jeśli 
lokalny charakter usług i konkurencyjne ceny za 
kursy to dla Was za mało, to niech przekona Was 
doświadczenie. Fair Play Taxi w trakcie zaledwie 2,5 
roku działalności wykonała blisko 40 tys. kursów 
przejeżdżając aż MILION kilometrów. 

PRUSZKÓW
Od kilkunastu lat teren 
między ul. Niecałą,  
ul. B. Prusa, ul. Spra-
wiedliwości i Al. Wojska 
Polskiego pozostaje 
niezagospodarowany. 
Widać jednak pierwsze 
kroki ku wykorzystaniu 
tego obszaru.

C o miałoby powstać 
w nieużywanym dotąd 
kwartale? Propozy-
cją jest budowa Placu 

Miejskiego, którego miasto nie po-
siada, a mógłby stać się wizytówką 
Pruszkowa i służyć mieszkańcom. 
Aby plac spełniał założenia za-
planowane przez włodarzy, po-
stanowili oni podpisać umowę 
z Oddziałem Warszawskim Sto-
warzyszenia Architektów Pol-
skich. OW SARP reprezentowała 
Prezes – Marta Sękulska-Wroń-
ska. Zadaniem Stowarzyszenia 
będzie sprawdzenie regulaminu 

Plac miejski w Pruszkowie?  
Władze podpisały umowę z SARP

konkursu na opracowanie kon-
cepcji urbanistyczno-architek-
tonicznej Placu Miejskiego wraz 
z garażem podziemnym w Prusz-
kowie pod względem meryto-
rycznym. Dlaczego to tak istotne? 
Mają oni największe doświadcze-
nie na rynku w zakresie przy-
gotowania i przeprowadzania 
konkursów. Ich rekomendacja 
da pewność, że konkurs wzbudzi 
zainteresowanie projektantów, 
a władze miasta będą miały duży 
wybór spośród wielu rozwiązań.

Owocną współpracą z SARP 
może pochwalić się gmina Mi-
chałowice, gdzie wspólnie z SARP 
przeprowadzono już konkursy 
m.in. na przygotowanie koncep- 

cji przedszkola w Regułach. Pa-
weł Makuch, prezydent Prusz-
kowa - Bardzo się cieszę na tę 
rozpoczynającą się współpracę. 
Warto otaczać się najlepszy-
mi specjalistami, aby wspól-
nie tworzyć wspaniałe rzeczy, 
a wierzę, że właśnie taki będzie 
Plac Miejski w naszym mieście. 
Wiceprezydent Konrad Sipie-
ra dodaje - Na wspomnianym 
terenie znajdowała się Syna-
goga i Mykwa Żydowska, jed-
nak w czasie II wojny światowej 
zostały zniszczone. Pozosta-
ły po nich fragmenty posadzki. 
Podejmiemy działania w celu 
upamiętnienia śladów komplek- 
su synagogalnego.  Red.
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Szpital na Wrzesinie 
z dofinansowaniem

W piątek, 24 września, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
została podpisana umowa na dotację dla Szpitala Powiatowego 
w Pruszkowie. Dokument podpisali przedstawiciele Powiatu Prusz-
kowskiego: Krzysztof Rymuza - Starosta Pruszkowski, Grzegorz 
Kamiński – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Izabella Ja-
błońska-Makowska – p.o. Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów 
oraz Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki. W spotkaniu 
wzięli udział także Zdzisław Sipiera – Poseł na Sejm RP i Tomasz 

Sławatyniec – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Dofinansowanie pokryje koszty zakupu i wymiany aparatury 
medycznej, która jest niezbędna do funkcjonowania bloku operacyjnego 
(w tym Centralnej Sterylizacji). Doposażony Blok Operacyjny realizuje 
potrzeby Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego i Chirurgii Ogólnej. 
Całkowity koszt doposażenia wynosi niespełna 5 mln zł. 80% tej kwoty 
pokryje dotacja z budżetu państwa. Ponad 822 tys. zł sfinansuje Powiat 
Pruszkowski, a 176 tys. zł – Szpital Powiatowy w Pruszkowie.  Red.
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PRUSZKÓW
Już 9 i 10 października 
taniec towarzyski za-
władnie całym Pruszko-
wem. Przez dwa dni na 
Hali Znicz odbywać się 
będzie Międzynarodowy 
Turniej Tańca Sporto-
wego Top Dance OPEN 
2021, podczas którego 
będzie można zobaczyć 
rywalizację tanecznych 
par sportowych. 

T op Dance Open to tur-
niej cykliczny który 
odbywa się co roku. 
W 2020 roku turniej 

okazał się ogromnym sukce-
sem, mimo trwającej epidemii 
COVID-19. Tym razem jednak 
będzie to pierwszy Międzynaro-
dowy Turniej Tańca Sportowe-
go o takiej randze i wielkości na 

terenie Powiatu Pruszkowskiego. 
Polscy i zagraniczni zawodnicy 
wystąpią w widowiskowych sty-
lach tanecznych: standardowym 
i latynoamerykańskim. Turniej 
odbędzie się w strukturach Fe-
deracji Tańca Sportowego (FTS) 

oraz Światowej Federacji Tańca 
Sportowego (WDSF). Zawodni-
cy różnych kategorii wiekowych: 
od najmłodszych początkujących 
aż po najstarszych z mistrzow-
ską klasą międzynarodową będą 
rywalizować o puchary, medale 

i nagrody rzeczowe. Zmagania 
zawodników będzie oceniać pro-
fesjonalna 19-osobowa komisja 
sędziowska z kraju i zagranicy.

Będzie to szczególnie waż-
ne wydarzenie dla Powiatu jak 
i całego Mazowsza oraz jego 
mieszkańców którzy skorzy-
stają z możliwości rywalizacji 
na profesjonalnie zorganizo-
wanym wydarzeniu sporto-
wym. Turniej odbędzie się na 
najwyższym poziomie, przy 
pięknej aranżacji oraz z prze-
strzeganiem wszystkich za-
sad bezpieczeństwa.

Organizatorem wydarzenia jest 
Uczniowski Klub Sportowy Top 
Dance. Patronami Honorowymi 
turnieju są Starosta Pruszkow-
ski Krzysztof Rymuza oraz Pre-
zydent Miasta Pruszkowa Paweł 
Makuch. Turniej jest dofinanso-
wany ze środków z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, ze 
środków z budżetu Gminy Mia-
sto Pruszków oraz przy wspar-
ciu Fundacji ARP.  Red.

Międzynarodowo i tanecznie. 
Top Dance OPEN 2021 PIASTÓW

Już niedługo trzeba 
będzie przygotować 
na utrudnienia w ru-
chu. Aleja Tysiąclecia 
będzie przebudowy-
wana. Powiat Prusz-
kowski właśnie ogłosił 
przetarg na I etap 
modernizacji.

P ierwszy etap prac obej-
mie fragment od skrzy-
żowania z ul. Grunwal-
dzką do wjazdu na wia-

dukt.  W ramach zadania 
zmodernizowana zostanie 
nawierzchnia jezdni, zatok au-
tobusowych i skrzyżowań. Ulica 
zyska także nowe chodniki. Sko-
rygowane zostaną również łuki 
na skrzyżowaniach. Dodatkowo 
przebudowana będzie sygnali-
zacja świetlna na skrzyżowaniu
z ul. E. Orzeszkowej. 

Wraz z przebudową tego od-
cinka Al. Tysiąclecia, zmoderni-
zowana zostanie infrastruktury 

Aleja Tysiąclecia do przebudowy

towarzyszącej – kanalizacja 
deszczowa i kanał technolo-
giczny. Ponadto wykonawca ma 
obowiązek zaprojektować zmia-
nę organizacji ruchu. Ulica ma 
być przebudowana z uwzględ-
nieniem wymagań w zakresie 
dostępności dla osób z niepeł-
nosprawnościami i szczególny-
mi potrzebami. Oferty można 
składać do 29 września. Na wy-
konanie zamówienia wykonawca 
ma od 28 do 56 dni od podpisa-
nia umowy.  Red.
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Kapry do remontu.  
Umowy na roboty 
podpisane.

Przebudowa Miejskiej Pływalni Kapry w Pruszkowie już 
niedługo stanie się faktem. Właśnie podpisano umowy 
z wykonawcami robót. Pierwsza z umów dotyczy robót 
termomodernizacyjnych. Co czeka obiekt? Wymiana 
pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej, 
impregnacja elementów drewnianych wewnątrz i ze-
wnątrz. Dodatkowo wymienione zostaną centrale wen-
tylacyjne, a także oświetlenie hali basenowej, podbaseniu 

i nieckach basenowych. Ponadto wymienione będą dwie 
wanny z hydromasażem. Druga umowa wiąże się z wymia-
ną zjeżdżalni. Do zadań wykonawcy będzie należał demon-
taż starych ślizgów wraz z przebudową hamowni i wymianą 
elementów wsporczych.Pływalnia będzie funkcjonować bez 
zmian we wrześniu i październiku. Jedynym utrudnieniem 
będzie zmniejszenie ilości miejsc parkingowych, które na 
czas remontu zajęte będą przez zaplecze budowy.  Red 

Wyjątkowy mural dla 
wyjątkowej Pruszkowianki

PRUSZKÓW
Niedawno, 25 lipca, 
odeszła jedna z najzna-
mienitszych mieszka-
nek Pruszkowa – Irena 
Wiesława Horban.  
Na niezwykły pomysł 
jej upamiętnienia wpadł 
wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu  
Pruszkowskiego.

A rtur Świercz, znany 
bardziej jako Barie-
rołamacz, czynnie 
działa na terenie po-

wiatu. Na swoim koncie ma wie-
le akcji społecznych. Tym razem 
„wpadł” a właściwie „wjechał” na 
pewien pomysł podczas wyciecz-
ki rowerowej – Ubiegły weekend 
skąpany w pięknym słońcu był 
dobrym pretekstem by wybrać 
się na prawdopodobnie ostatnią 

PRUSZKÓW
Plany rozbudowy  
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Pruszkowie 
nabierają rumieńców. 
Powiat Pruszkowski 
ogłosił właśnie przetarg 
na Generalnego  
Wykonawcę projektu.

J uż od kilku lat okoliczne 
placówki oświatowe cie-
szą się nowymi siedzibami. 
W końcu nadszedł czas na LO  

im. T. Kościuszki. Przez blisko 
50 lat budynek liceum składał 
się z sali gimnastycznej, baraku 
z salami lekcyjnymi oraz cztero-
piętrowego budynku z salami 
lekcyjnymi i pomieszczeniami 
administracji. We wrześniu 2006 
roku na miejscu starej sali gim-
nastycznej oraz baraków otwarto 
nową część szkoły. Zlokalizowa-
no w niej nową, pełnowymia-
rową salę gimnastyczną wraz 
z zapleczem, sale lekcyjne, oraz 

Po „Zanie” czas na „Kościucha”

wycieczkę rowerową. Przejeżdża-
jąc przy szpitalu powiatowym, 
przyszedł mi do głowy pomysł, 
którego efektem jest poniższy 
wniosek o zorganizowanie kon-
kursu na projekt i wreszcie wyko-
nanie muralu upamiętniającego 

gabinety psychologa i pedagoga. 
15 lat później Powiat Pruszkowski 
zdecydował się rozpocząć pracę 
nad przebudową pozostałej sta-
rej części budynku.

Istniejące budynki od strony 
ul. Kościuszki zostaną rozebrane, 
a na ich miejscu powstanie pię-
ciokondygnacyjny (z czego jedna 
kondygnacja będzie usytuowana 

pod ziemią), nowoczesny obiekt 
szkolny. Na czas rozbudowy, wy-
konawca będzie zobowiązany 
postawić budynek tymczaso-
wy w technologii kontenerowej. 

Wizualizacje nowego projek-
tu prezentujemy obok. Autorem 
projektu jest MENS Pracownia 
Projektowa. Jak Wam się podo-
ba nowy „Kościuch”?   AZ

niesamowitą osobę, która całe 
życie oddała naszemu miastu 
- Panią Irenę Horban – napisał 
na swoim profilu Artur Świercz.

Irena Horban urodziła się 
w 1926 roku w Pruszkowie. 
W czasie II Wojny Światowej by-
ła związana z Armią Krajową. 
Przez wiele lat pracowała jako 
nauczycielka historii w warszaw-
skich liceach, by na stałe osiąść 
w LO im. Tomasza Zana – swojej 
macierzystej placówce. Była także 
działaczką społeczną. Związana 
z Towarzystwem Absolwentów, 
Wychowanków i Przyjaciół Li-
ceum im. Tomasza Zana. Prezes 
Pruszkowskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Naukowego, a także 
sekretarz oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Pruszkowie. Radna Prusz-
kowa w latach 1990-1998. 

Co sądzicie o tym pomyśle? 
Wniosek o projekt i wykonanie 
muralu został już złożony (pełna 
treść poniżej). A Wy – co myślicie 
o takiej inicjatywie?  Red.

MILANÓWEK
Nietypową „zapłatę”  
za podwiezienie 29-let-
niego obywatela Ukra-
iny otrzymał właściciel 
nissana. Mężczyzna 
skorzystał z chwili nie-
obecności właściciela  
w aucie i ukradł je.

D o grodziskiej ko-
mendy wpłynęło 
zgłoszenie kra-
dzieży samochodu 

marki Nissan sprzed jednego 
ze sklepów w Milanówku. Poli-
cjanci nie zwlekając ani chwili, 
udali się na poszukiwanie sa-
mochodu. 

Chwilę później na komendę 
dotarła informacja, że na jed-
nej z milanowskich ulic kieru-
jący nissanem uderzył w kosz 
na śmieci. Policjanci połączy-
li oba zdarzenia i udali się na 
miejsce kolizji, spodziewając 

Kradzież za podwózkę
się tam poszukiwanego auta.
Badanie trzeźwości kierujące-
go wykazało, że ma on prawie 
2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. 29-letni obywatel Ukra-
iny został zatrzymany. 

Jak relacjonuje asp. sztab. 
Katarzyna Zych - Podczas wy-
jaśniania okoliczności tego zda-
rzenia policjanci ustalili, że 
pokrzywdzony zabrał obywa-
tela Ukrainy, gdy ten poprosił go 
o podwiezienie do sklepu. Gdy 
mężczyzna zostawił na chwilę 
pasażera w otwartym aucie, ten 
ukradł jego samochód i odje-
chał. Na szczęście pojazd szyb-
ko wrócił do właściciela.

Zatrzymany po wytrzeźwie-
niu usłyszał zarzuty kradzieży 
auta i kierowania nim w stanie 
nietrzeźwości. Odpowie tak-
że za spowodowanie kolizji. 
29-latek dobrowolnie poddał 
się karze grzywny za popełnione 
przestępstwa. Na poczet przy-
szłych kar zostały mu zabez-
pieczone pieniądze, które miał 
przy sobie – dodaje Zych.  Red.

REGION
Ostatnio w sieci pojawi-
ły się głosy, że oszuści 
mają nowy sposób na 
wyłudzenia danych 
osobowych lub instala-
cję złośliwego oprogra-
mowania. Tym razem 
korzystają SMS-ów.

W ielu użytkowni-
ków mediów spo-
łecznościowych 
publikuje zdję-

cia z fałszywymi wiadomościa-
mi o kwarantannie. Zawarte są 
w nich linki, które należy klik-
nąć, zgodnie z treścią wiadomo-
ści. Jednak należy wykazać się 
wówczas podwójną ostrożno-
ścią, gdyż jest to próba oszustwa 
i wyłudzenia danych.

SMS z informacją o kwaran-
tannie posiada wyłącznie taką 
treść: „Jesteś na kwarantannie. 
Masz ustawowy obowiązek uży-
wania aplikacji Kwarantanna do-
mowa. Jest dostępna w Appstore 
i Google Play”. Kwarantanna jest 
nakładana automatycznie przy 
przekroczeniu granicy lub na 

Uwaga, oszuści!
podstawie wywiadu epidemio-
logicznego przeprowadzonego 
przez pracowników państwo-
wej inspekcji sanitarnej. 

Mimo że SMS-y o kwarantan-
nie są ostatnio najczęstsze, nale-
ży uważać na inne wiadomości. 
Wśród nich są te o wystawionej 
e-recepcie, odnalezieniu portfela, 
dopłacie za przesyłkę. Zawierają 
one linki – po ich kliknięciu zo-
stajemy przekierowani do strony 
nakłaniającej do instalacji aplika-
cji „Flash Player”. Jest to złośliwa 
aplikacja, która atakuje rachun-
ki bankowe właściciela smartfo-
na i okrada go z pieniędzy. RED

O wzmożoną czujność ape-
lują policjanci. Pomysłowość 
oszustów nie zna granic. Coraz 
to wymyślają różne sposoby, by 
wyłudzić nasze dane. Każdora-
zowo otrzymując takie SMS-y, 
które zawierają link, prosimy 
o nie otwieranie załączników. 
Możemy paść ofiarą oszustów, 
którzy chcą wyłudzić od nas 
dane, które mogą posłużyć do 
utraty pieniędzy zgromadzo-
nych na koncie lub zainstalować 
nam złośliwe oprogramowa-
nie – mówi młodszy aspirant 
Kamil Karbowniczek.  AZ

Zatrzymany za posiadanie 
narkotyków

i zamrażarce znaleźli kilkanaście 
woreczków z substancjami koloru 
białego, szarego i żółtego. Mate-
riał przekazano do badań.

Kom. Karolina Kańka z prusz-
kowskiej komendy relacjonuje - 
Mężczyzna po zatrzymaniu został 
osadzony w policyjnym areszcie. 
Sprawdzenie w policyjnym syste-
mie potwierdziło, że jest on po-
szukiwany przez Sąd rejonowy 
w Garwolinie celem odbycia ka-
ry pozbawienia wolności na okres 
1 roku i 8 miesięcy. Po badaniach 
w Laboratorium Kryminalistycz-
nego KSP, okazało się że zabezpie-
czone substancje to amfetamina, 
mefedron i metamfetamina o łącz-
nej wadze 1,5 kilograma.

Materiał dowodowy zebrany 
przez pruszkowskich policjantów 
pozwolił postawić mu zarzut po-
siadania znacznej ilości narkoty-
ków. Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
zastosował wobec 31-latka tymcza-
sowy areszt na okres 3 miesięcy. 
Za to przestępstwo grozi mu na-
wet 10 lat więzienia.  AZ

PRUSZKÓW
Pruszkowscy policjanci 
zatrzymali 31-letnie-
go mężczyznę. Był on 
podejrzany o posiadanie 
znacznej ilości narkoty-
ków oraz poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy  
w Garwolinie.

F unkcjonariusze z Wy-
działu Kryminalnego 
ustalili, że poszukiwa-
ny mieszkaniec Prusz-

kowa może posiadać znaczną 
ilość narkotyków. Aby zweryfi-
kować swoje ustalenia, policjanci 
pojechali pod ustalony adres. Tam 
zauważyli poszukiwanego, który 
wsiadał do auta. Funkcjonariu-
sze zatrzymali pojazd do kontroli.

Podczas kontroli kryminal-
ni znaleźli przy mężczyźnie 
krystaliczną substancję koloru 
żółtego. Przy przeszukaniu miesz-
kania, w szafkach kuchennych 
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„Po drodze z zielenią” 
oraz „Zwolnij i jedź bezpiecznie” 

– tegoroczne projekty BOM 
czekają na nasze głosy! 

D wa projekty złożone w programie Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza (BOM) na 2021 r. czekają 
na głosy mieszkańców i sympatyków gminy Brwi-
nów. Oba mają szanse na sfinansowanie realiza-

cji ze środków samorządu województwa, dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu i wzięciu udziału w głosowaniu trwającym 
do 10 października na stronie bom.mazovia.pl. 

Projekt nr 43 pn. „Po drodze z zielenią – zagospodarowanie 
zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach” 
z puli podregionalnej BOM obejmuje dokonanie nasadzeń 
zieleni, założenie oraz regenerację trawników i wykonanie 
elementów małej architektury na całej długości ul. Pszcze-
lińskiej (od ronda im. W. Kowalskiego w Brwinowie do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką ul. Warszawską w Otrębusach). 
Dzięki realizacji tego projektu ulica Pszczelińska może stać 
się jeszcze piękniejsza i atrakcyjniejsza zarówno dla miesz-
kańców, jak i dla odwiedzających Brwinów turystów i gości.

Z kolei projekt nr 76 pn. „Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilo-
tażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości 

na drogach wojewódzkich…” złożony w ramach puli regional-
nej dotyczy aż 31 miejscowości naszego regionu, w tym m.in. 
Biskupic, Brwinowa, Domaniewa, Kań, Nadarzyna, Otrębus, 
Pruszkowa i Walendowa. Montaż urządzeń planowany jest 
w pobliżu miejsc użyteczności publicznej (szkół, OSP, zakła-
dów pracy) – wszędzie tam, gdzie dochodziło do wypadków 
i kolizji oraz gdzie występują zwiększone zagrożenia bez-
pieczeństwa związane z niezachowaniem przez kierowców 
odpowiedniej prędkości jazdy. 

Oddanie głosu na projekty odbywa się zdalnie przez 
stronę bom.mazovia.pl. Nie jest anonimowe, ale przebie-
ga sprawnie i szybko z wykorzystaniem numeru telefonu 
komórkowego. Głosować może każdy mieszkaniec woje-
wództwa mazowieckiego, oddając głos na maksymalnie 
dwa projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden 
z puli podregionalnej. 

Warto zagłosować na projekty nr 43 i 76, wykorzystując 
jednocześnie możliwość realnego wpływu na kształtowanie 
przestrzeni publicznej.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprasza 
Przedsiębiorców, z terenu powiatu pruszkowskiego, 
zainteresowanych zatrudnieniem osoby 
bezrobotnej do skorzystania z refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
prac interwencyjnych lub dofinansowania 
wynagrodzeń za zatrudnienie pracownika 50+.

Dlaczego warto starać się o refundację kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowi-
ska pracy?
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy to pomoc finansowa 
udzielana przez PUP w związku ze stworzeniem 
lub przystosowaniem stanowiska pracy i za-
trudnieniem na tym stanowisku skierowanej 
osoby bezrobotnej. Wymagany okres zatrud-
nienia oraz utrzymania utworzonego stano-
wiska pracy wynosi co najmniej 24 miesiące. 
Otrzymane środki, w wysokości do 23 000,00 
zł, można przeznaczyć w szczególności  na: 
zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, 
w tym środków niezbędnych do zapewnienia 
zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP.

Dlaczego warto starać się o prace 
interwencyjne?
Prace interwencyjne to zatrudnienie skiero-
wanej osoby bezrobotnej na dowolnym sta-
nowisku pracy, zarówno w przypadku pracy 

fizycznej, jak i umysłowej. Maksymalna kwota, 
jaka może być refundowana z tytułu zatrud-
nienia skierowanego bezrobotnego w pełnym 
wymiarze czasu pracy to 1 464,14 zł (refunda-
cja wynagrodzenia, nagród i składek na ubez-
pieczenia społeczne). Okres refundacji może 
trwać od 6 do 24 miesięcy. 

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie 
wynagrodzeń za zatrudnienie pracownika 50+?
Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnie-
nie pracownika 50+ można otrzymać na okres: 
• 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia 

osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat 
(a nie ukończył 60 roku życia);

• 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia 
osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat. 

Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje 
w kwocie nie wyższej niż 50% obowiązują-
cego minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje 
projekt pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim 
(IV)” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Podziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim. 

W ramach realizacji projektu (od 01.01.2020 r. do 
31.12.2022 r.) osobom młodym w wieku 18-29 lat,
pozostającym bez pracy (zarejestrowanym w PUP 
jako osoby bezrobotne) oferowany jest szeroki 
zakres działań aktywizujących:
• pośrednictwo pracy,
• poradnictwo zawodowe,
• staże,
• szkolenia indywidulane,
• jednorazowe środki na podjęcie działalno-

ści gospodarczej,
• oferty zatrudnienia w ramach refundacji 

kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy.

W ramach realizowanego projektu Powiatowy 
Urząd Pracy w Pruszkowie szczególnie zachęca do:

• wzięcia udziału w wybranym szkoleniu in-
dywidualnym, służącym nabyciu kwalifikacji 
lub kompetencji zawodowych zwiększa-
jących szanse na uzyskanie regularnego
zatrudnienia;

• skorzystania z bezzwrotnej dotacji na pod-
jęcie działalności gospodarczej, umożli-
wiającej uzyskanie niezbędnych środków 
finansowanych oraz niezbędnej wiedzy 
do efektywnego podjęcia samozatrud-
nienia;

• skorzystania z ofert pracy w ramach refun-
dacji kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy z uwagi na możliwość 
zdobycia doświadczenia oraz umiejętności 
zawodowych niezbędnych do podjęcia dłu-
gotrwałego zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać 
w siedzibie Powiatowego Urzędy Pracy w Pruszkowie, 

ul. Drzymały 30 (wejście C) pok. 127 lub pod nr tel. (22) 770-20-38. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędy Pracy 
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (wejście C)

lub pod nr tel. (22) 770-20-25.

Ruszyło głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – dwa z nich dotyczą 
Brwinowa i okolicznych miejscowości. Głosy można oddawać do 10 października. 
Warto wspólnie zawalczyć o realizację tych wartościowych pomysłów.
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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!

• Firma  zatrudni  pracownika do 
sprzątania Centrum Konferencyjne 
ul. Ogrodowa w godz. 17:00–22:00.
Tel. 668 280 998

• 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 

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

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

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 

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 - 

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

Brwinowski park ma nowych mieszkańców
BRWINÓW

Kilka dni temu zamiesz-
kało w Brwinowie pięć 
jeży uratowanych po 
kolizjach i wyleczonych 
po chorobach. Zostały 
wypuszczone na tere-
nie parku miejskiego.

F undacja W Podróży, która 
zajmuje się m.in. edukacją 
przyrodniczą i ekologicz-
ną, nawiązała współpracę 

ze Szkołą Podstawową nr 1 w Brwi-
nowie. Dzieci mogły dzięki temu 
uczestniczyć w niecodziennym wy-
darzeniu – wypuszczeniu do na-
turalnego środowiska jeży, które 
do Brwinowa przyjechały z Jeżur-
kowa, czyli ośrodka rehabilitacji 
dzikich zwierząt prowadzonego 
przez Fundację Primum.

Jeżurkowo posiada doświad-
czenie i zasłużoną renomę. Dzia-
ła ono na podstawie zezwolenia 
Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska już ponad 10 lat. Tra-
fiają tu jeże i inne małe zwierzęta, 

które potrzebują pomocy. Spędza-
ją jakiś czas w szpitaliku – czasa-
mi wystarcza sama obserwacja, 
czasami proces leczenia trwa ja-
kiś czas. Wyleczone jeże trafiają 
następnie do zagrody zewnętrz-
nej, żeby przypomnieć sobie, al-
bo się nauczyć całkiem od nowa, 
jak żyć w dziczy. W zagrodzie ze-
wnętrznej jeże żyją w kontrolowa-
nej wolności. Nie mają kontaktu 
z ludźmi, żyją własnym jeżowym 
życiem. Od pełnej wolności zagro-
da różni się tylko tym, że codzien-
nie pojawia się jedzenie, a jeże 

mają przygotowane miejsca do 
wypoczynku i spania. Kolejnym 
krokiem jest uwolnienie pensjo-
nariusza. Fundacja W Podróży 
postanowiła sprowadzić pięć jeży 
do Brwinowa. – Jeże przyjecha-
ły do nas z Jeżurkowa z pomocą 
brwinowskiej Straży Miejskiej, 
bezpiecznie ukryte w kartonach 
wypełnionych sianem. Pani dy-
rektor Anna Kurman oraz zapro-
szeni uczniowie znaleźli dla gości 
miejsce w naszym parku miejskim 
– opowiada prezes Fundacji W Po-
dróży Paweł Szostakiewicz. – Od 

• 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 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju 
501 702 604 
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Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie poszukuje kandydata  

na stanowisko:

PEDAGOGA
Szczegółowa informacja na temat zatrudnienia  

jest udostępniona na stronie internetowej: 
http://zowpiastow.pl

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie poszukuje kandydata  

na stanowisko:

PSYCHOLOGA 
Szczegółowa informacja na temat zatrudnienia  

jest udostępniona na stronie internetowej: 
http://zowpiastow.pl

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie poszukuje kandydata  

na stanowisko:

TERATEUT Y  
Szczegółowa informacja na temat zatrudnienia  

jest udostępniona na stronie internetowej: 
http://zowpiastow.pl

razu były ciekawe nowego miej-
sca i po przekąsce z kociej kar-
my zaczęły szukać sobie u nas 
nowego domu. Mamy nadzieję, 
że spotkają je u nas same dobre 
rzeczy i zobaczymy je ponownie 
na wiosnę! – dodaje.

Pozostaje zatem trzymać kciu-
ki za te sympatyczne zwierzątka. 
W Polsce są pod ochroną, ale war-
to wiedzieć, że są tez znakomitymi 
pomocnikami właścicieli ogrodów 
– zjadają owady, robaki, ślimaki 
będące utrapieniem ogrodników, 
drobne ssaki (gryzonie), czasem 
grzyby i przejrzałe owoce. Są po-
żyteczne, ale niestety często giną. 
Przechodząc przez ulicę, nie ma-
ją szans na ucieczkę przed kołami 
rozpędzonego samochodu. Zagro-
żeniem dla nich mogą być także 
psy i inne drapieżniki. Jesienią je-
że przygotowują się do hiberna-
cji i szukają schronienia. Dobrze 
jest pozostawić dla nich miejsce 
w ogrodzie, np. zarośla krzewów, 
pryzmę zgrabionych liści czy ścię-
tych gałęzi. Jeże lubią zakamarki, 
w których mogą się ukryć i bez-
piecznie przezimować.   Inf. Pras.

USŁUGI

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

R E K L A M A

• 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  


