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Rusza budowa pływalni  
przy ul. Gomulińskiego

REGION  
Wyczekiwana od lat 
inwestycja związana  
z budową pływalni  
przy ul. Gomulińskiego 
właśnie wystartowała. 
Nowy basen ma być 
gotowy już we wrześniu 
przyszłego roku!

P rzy Zespole Szkół Ogólno- 
kształcących i Sportowych 
przy ul. Gomulińskiego 

w Pruszkowie powstanie kryta 
pływalnia. Powiat Pruszkowski 
w marcu podpisał umowę z wyko-
nawcą prac i wprowadził go na plac 
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Następne wydanie 24 czerwca

budowy. Wykonawcą prac zwią-
zanych z budową nowej pływalni 
jest firma Moris Polska sp. z.o.o. 

Przez pierwsze miesiące na 
terenie inwestycji nic się nie 
działo. Nie oznacza to jednak, że 

wykonawca nic nie robił. Z uwagi 
na fakt, że szkoła ma funkcjono-
wać normalnie w trakcie trwania 
prac konieczne było odpowiednie 
zaplanowanie prac na terenie bu-
dowy. Trwają ostatnie roboty przy-
gotowawcze przed rozpoczęciem 
budowy obiektu. – Ponieważ ma-
my do czynienia z wymagającymi 
warunkami wodno-gruntowymi 
oraz bliskim sąsiedztwem innych 
nieruchomości, konieczne jest 
przeprowadzenie specjalistycz-
nych prac związanych z zabezpie-
czeniem i odwodnieniem wykopu. 
Wszystkie prace realizowane są 
zgodnie z założeniami – informuje 
Anna Łapczyńska, kierownik kon-
traktu z ramienia Moris Polska.
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GRODZISK MAZ.

Zeroemisyjna 
linia „zero” za zero

W Grodzisku Mazowieckim już niebawem pojedziemy 
autobusem elektrycznym. Przejazdy linią „0” będą bez-
płatne. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Miejska. 
Autobusy tej linii  będą zakupione w ramach projektu 
„Zielone Płuca Mazowsza”. Trasa linii będzie obejmo-
wać prawie całe miasto. Elektryki pojawią się na ulicach 
Grodziska już we wrześniu! Autobusy będą potrzebo-
wać specjalnych miejsc postojowych. Powstaną one 

u zbiegu ul. Towarowej i Traugutta. Znajdzie się tam rów-
nież jezdnia manewrowa, zatoka autobusowa i stacja ła-
dowania. Miejsce postojowe zlokalizowane będzie także 
w Chrzanowie Dużym. Trzy gminy: Grodzisk Mazowiecki, 
Pruszków i Żyrardów podpisały umowę na dostarczenie 
sześciu fabrycznie nowych autobusów elektrycznych Po-
jazdy dostarczy firma Solaris & Coach. Koszt inwestycji 
to 13 mln zł.  AZ

Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   
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Na pływalnię czaka nie tylko mło-
dzież, która będzie rozwijać talen-
ty pływackie na basenie. Również 
mieszkańcy czekają na drugą pły-
walnie w mieście. Dziś obłożenie 
na miejskiej pływalni „Kapry” jest 
tak duże, że szary „Kowalski” ma 
problem z dostępem do basenu. 
Sytuacja zmieni się po wybudo-
waniu obiektu przy ul. Gomulin-
skiego. – Rozwijanie aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży oraz 
promowanie zdrowego stylu ży-
cia jest dla nas priorytetem. Pły-
walnia przy ul. Gomulińskiego 
będzie pełnić funkcję base-
nu pływackiego przyszkolne-
go, aby ułatwić uczniom zajęcia 
pływania oraz kształcić przy-
szłych mistrzów. Obiekt będzie 
udostępniony także dla ogółu 
mieszkańców, którzy będą mogli 
realizować swoje pasje i aktywnie 
spędzać czas wolny. Jednak prio-
rytetem jest  przede wszystkim 
zabezpieczenie potrzeb szkol-
nych. Warto tutaj podkreślić, że 
basen będzie dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią – zaznacza Krzysztof Rymuza,
starosta pruszkowski. 

Jak będzie wyglądał nowy ba-
sen? Parter obiektu zajmie hala 
z dwoma nieckami basenowymi. 
Duży basen pływacki będzie miał 
wymiary 25 x 21 metrów i głębo-
kość od 1,35 do 2 m. Drugi basen 
będzie służył do nauki pływania 
i będzie miał wymiary 17 x 5 me-
trów a głębokości 1,3 m. Oprócz 
tego na parterze hali znajdą się 
trybuny dla 240 osób. Dwie szat-
nie (damska i męska) pomieszczą 
160 osób. Szatnia dla rodzin i osób 
niepełnosprawnych przeznaczo-
na będzie dla 10 osób. Piwnicę 
obiektu zajmą pomieszczenia 
techniczne związane z techno-
logią uzdatniania wody baseno-
wej, obsługą techniczną budynku 
oraz podłączonymi mediami. We-
wnątrz budynku pomieszczenia 
zostaną wyłożone materiałem 
dopuszczonym do użytku przez 
dzieci. – Konstrukcja budynku 
będzie mieszana z prefabryko-
wanymi płytami stropowymi. Od-
damy obiekt z dwoma nieckami 

basenowymi, sportową oraz re-
kreacyjną, w unikatowej techno-
logii łączącej trwałość, estetykę 
i walory użytkowe. Pływalnia bę-
dzie miała pełne wyposażenie 
w atrakcje wodne, oprzyrządowa-
nie do zawodów pływackich oraz 
niezbędne akcesoria. Obiekt bę-
dzie certyfikowany przez Polski 
Związek Pływacki. Dach pływal-
ni będzie tzw. dachem zielonym. 
Interesująca i atrakcyjna będzie 
elewacja, gdyż znaczną jej część 
zajmą żaluzje. We wszelkich ro-
botach budowlanych zadbali-
śmy o to, aby nie dezorganizować 
funkcjonowania Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego, na którego 
terenie pracujemy” – podsumo-
wuje Anna Łapczyńska.

Stan surowy zamknięty obiekt 
osiągnie w I kwartale przyszłe-
go roku, a oddanie pływalni do 
użytku planowane jest na wrze-
sień 2023 roku. Co ciekawe ani 
władze powiatu, ani wykonawca 
nie mają obaw co do terminowe-
go wykonania prac. Warto zazna-
czyć, że pruszkowskie starostwo 
już wcześniej współpracowało 
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z wykonawcą pływalni. Firma 
Moris Polska sp. o. o. była odpo-
wiedzialna za rozbudowę Szpita-
la na Wrzesinie. A jak wiadomo 
ta inwestycja została zrealizo-
wana bez żadnych problemów. 

Rusza budowa pływalni przy ul. Gomulińskiego

– Do bogatego portfolio naszych 
dokonań na polu budownictwa 
sportowo-rekreacyjnego dołą-
czamy kolejną krytą pływalnię. Na 
podstawie wielu naszych realiza-
cji w tym zakresie i olbrzymiego 

doświadczenia, jak również wy-
granego przetargu, kolejne wła-
dze samorządowe zaufały naszej 
firmie i wynosimy z tego faktu 
dużą satysfakcję – mówi prezes 
Moris Polska Maurycy Bryła. AZ
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Jaz na Utracie będzie wyremontowany? 
Porozumienie podpisane.

PRUSZKÓW
Jaz na Utracie to jeden  
z tematów, który  
od dłuższego czasu  
nie schodzi z ust miesz-
kańców Pruszkowa. 
8 czerwca podpisano 
porozumienie między 
Państwowym Gospo-
darstwem Wodnym 
Wody Polskie a Gminą 
Miastem Pruszkowem.

Spotkanie odbyło się 
w Urzędzie Miejskim. 
W uroczystym podpi-
saniu porozumienia 

udział wzięli Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury 
– Grzegorz Witkowski, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie – Miro-
sław Kurz i Zastępca Prezesa Wód 
Polskich ds. Ochrony przed Po-
wodzią i Suszą – Krzysztof Woś. 
Miasto Pruszków reprezentowali 

Prezydent – Paweł Makuch wraz 
z Zastępcą – Konradem Sipierą. 

Podpisany dokument dotyczy 
jazu piętrzącego wodę na Utra-
cie na wysokości szpitala twor-
kowskiego. Obiekt piętrzy wodę 
na potrzeby zasilania układu 
wodnego w Parku Potulickich. 
Pruszków korzysta z niego na 
podstawie pozwolenia wodno-
prawnego z 2010 roku. 

Remont jazu jest potrzeb-
ny i nikt tego nie kwestiono-
wał, jednak pytanie było kto ma 
przeprowadzić jego moderni-
zację. Właśnie dlatego zostało 

Nowa strefa rekreacji dla seniorów
BRWINÓW

Mieszkańcy Brwinowa 
będą mogli korzystać 
z kolejnego obiektu 
rekreacyjnego. Gmina, 
wykorzystując środki  
z programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, 
wybuduje dla seniorów 
siłownię plenerową oraz 
boiska do gry w bule.

N owa przestrzeń, dla osób 
starszych i młodszych 
powstanie w północ-
no-zachodniej części 

miasta, w pobliżu osiedla mieszka-
niowego przy ul. Sochaczewskiej, 
stacji uzdatniania wody, oraz filii 
Samorządowego Przedszkola nr 
1. Jest to część większego planu – 
utworzenia otwartej strefy rekre-
acji, gdzie już zrealizowano dwa 
tory typu pumptrack. 

W ramach tegorocznej inwesty-
cji zostaną wybudowane dwa bo-
iska do gry w bule (bulodromy), na 
których miłośnicy i sympatycy tej 
gry będą mogli rozwijać i doskona-
lić swoje umiejętności. Powstanie 
siłownia plenerowa wyposażo-
na w zestawy sprawnościowe 
dla osób starszych, zawierająca 
m.in. siatki do przechodzenia, 
równoważnie, drążki do ćwiczeń, 
mostek z poręczami, koła do ćwi-
czeń dłoni, trenera nadgarstków. 
Urządzenia będą spełniały wy-
mogi Polskich Norm i warunków 

bezpieczeństwa. Alejka prowadzą-
ca do tej części strefy rekreacji 
będzie wykonana z betonu as-
faltowego. Nawierzchnia placy-
ku zostanie wyłożona częściowo 
kostką betonową a miejsca pod 
urządzeniami siłowni – sztucz-
ną trawą. Teren zostanie wypo-
sażony w tzw. małą architekturę 
– ławki z oparciem, ławy i stoły, 
kosze na śmieci.  

Budowa siłowni przyczyni się 
do poszerzenia oferty spędzania 
wolnego czasu przez osoby star-
sze, umożliwi aktywny wypoczy-
nek nie tylko dla seniorów – będą 
z niej mogli korzystać także inni 
mieszkańcy gminy. 

Zadanie inwestycyjne jest ob-
jęte dofinansowaniem w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczności” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Projekt otrzymał 
dotację w kwocie 65.950,00 zł.

W dniu 26 maja 2022 r. zo-
stała podpisana umowa z fir-
mą Nova Jerzy Łebski z Łowicza. 
Wartość zamówienia wynosi 
908.863,53 zł. Okres realizacji za-
mówienia – 4 miesiące. 

W roku 2015 odbyła się kon-
sultacja społeczna dotycząca 
zagospodarowania nieużytków 
znajdujących się przy ul. 11 Listo- 
pada w Brwinowie na strefę re-
kreacyjną dla mieszkańców mia-
sta. W konsultacjach społecznych 
zostało złożonych łącznie 349 an-
kiet. Najwięcej głosów poparcia 
(ponad 85%) otrzymała propo-
zycja budowy placu rekreacji dla 
osób w różnym wieku. Siłownia 
plenerowa dla seniorów będzie 
jednym z elementów komplek-
su rekreacyjnego mieszkańców 
gminy (brwinow.pl).  AZ

PRUSZKÓW

Ogrodzenie  
do przebudowy

Ogrodzenie okalające Park Kościuszki od strony ul. Ko-
ściuszki czasy świetności ma dawno za sobą. Stary ob-
drapany mur zakończony metalową siatką nie ma też 
zbyt wielkich walorów wizualnych. Można nawet powie-
dzieć, że raczej szpeci, niż dodaje uroku. Władze miasta 
szukają firmy, która zajmie się remontem ogrodzenia. 
Zgodę na taki zabieg wyraził Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Jak zmieni się ogrodzenie po 

remoncie? Dwa słupki znajdujące się przy wejściu do par-
ku u zbiegu ulic Chopina i Kościuszki przejdą generalny re-
mont. Ich dwie kopie zostaną ustawione od strony wejścia 
przy ul. Kościuszki. Betonowa podmurówka zostanie obni-
żona do 40 cm i zakończona granitową czapką. Dodatko-
wo usunięte zostaną kamienie znajdujące się przy wejściu 
od strony ul. Kościuszki. Wybrany w przetargu wykonawca 
będzie miał 60 dni na realizację prac rozbiórkowych.  AZ
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Jednego dnia wystawili mandaty  
na 84 700 zł 

REGION
Policjanci z pruszkow-
skiej drogówki uczest-
niczyli w ogólnopolskiej 
akcji „Niechronieni 
Uczestnicy Ruchu 
Drogowego”. W trakcie 
prac nałożyli mandaty 
na łączną kwotę  
84 700 zł.

D ziałania prowadzone 
w ramach akcji NURD 
miały charakter pre-
wencyjno kontrolny. 

Kierujący i piesi, którzy nie sto-
sowali się do przepisów musieli 
liczyć się ze sporymi konsekwen-
cjami, gównie finansowymi. 

W trakcie działań policjanci 
pruszkowskiej drogówki wyle-
gitymowali 106 osób i ujawnili 82 
wykroczenia. Nałożono 67 man-
datów karnych na łączną kwotę 
84 700 złotych, skierowano sie-
dem wniosków do sądu o uka-
ranie i zastosowano 8 pouczeń. 
Co więcej policjanci zatrzymali 
dwóch kierujących w stanie nie-
trzeźwości i jednego kierującego 
z zakazem prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Za przekrocze-
nie dozwolonej prędkości o po-
nad 50 km/h czterem kierującym 
zostały zatrzymane prawa jazdy. 

Za co kierowcy dostawali 
mandaty? – Główne  wykrocze-
nia popełniane przez kierujących 
w rejonie przejść dla pieszych 

to: nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na przejściu dla pie-
szych, wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych lub bezpo-
średnio przed nim, przekracza-
nie prędkości w rejonie przejść 
oraz omijanie pojazdów przed 
przejściem dla pieszych – wyli-
cza kom. Karolina Kanka, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

A jak działania wypadły w po-
wiecie grodziskim? – W trakcie 
działań na drogach całego powia-
tu grodziscy policjanci ujawnili 
łącznie 115 wykroczeń związanych 
z zagrożeniami dla niechronio-
nych uczestników ruchu drogo-
wego. Największą liczbę stanowiły 
niebezpieczne zachowania kie-
rowców w rejonach przejść dla 
pieszych. 69 z nich przekroczy-
ło dopuszczalną prędkość jazdy 
w tych miejscach, 10 nie ustąpi-
ło pierwszeństwa pieszemu na 

przejściu, a 9 wyprzedzało inne 
pojazdy w rejonie przejścia dla 
pieszych – zaznacza asp. Sztab. 
Katarzyna Zych, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci sprawdzali także, czy 
sami niechronieni użytkownicy 
dróg nie powodują niebezpiecz-
nych sytuacji dla siebie i innych. 
Niestety, w 27 przypadkach oka-
zało się, że rowerzyści i piesi tak-
że popełniają błędy na drogach, 
które mogą być przyczyną groź-
nych wypadków. 13 rowerzystów 
przejeżdżało przez przejście dla 
pieszych, 3 pieszych przecho-
dziło przez jezdnię na czerwo-
nym świetle, a kolejnych trzech 
w miejscach niedozwolonych, je-
den korzystał podczas przecho-
dzenia z telefonu komórkowego. 
Inne wykroczenia popełniło tak-
że kolejnych siedmiu rowerzy-
stów i pieszych.  AZ
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podpisane porozumienie. Naj-
ważniejsze zapisy dokumentu 
mówią o tym, że Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie podejmie 
działania w zakresie związanym 
z wykonaniem stosownych wpi-
sów w ewidencji urządzeń wod-
nych oraz będzie ponosić koszty 
w ramach praw właścicielskich 
jak również opracuje dokumen-
tację projektową – czytamy w re-
lacji. Gmina Miasto Pruszków 
będzie uczestniczyć w kosztach 
remontu jazu, a także w pracach 
związanych z utrzymaniem i eks-
ploatacją obiektu.  AZ
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Aplikuj i rozpocznij pracę w młodym zespole! Zdobądź doświadczenie 
i rozwijaj się w nowoczesnym przedszkolu o profilu sportowo-językowym!

Osoby zainteresowane ofertą proszone o przesłanie CV na adres: 
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737374241.

poszukuje 
Osób pełnych energii, chętnych do pracy 

i lubiących prace z ludźmi.

EDUKACJA
Nie ma chyba bardziej 
prawdziwego porzeka-
dła niż to, że uczymy się 
przez całe życie. Ale naj-
ważniejsze są oczywi-
ście początki. Sprawdź 
nasz Dodatek Edukacja 
do gazety WPR24.pl!

O ferta edukacyjna nie 
ma obecnie ograni-
czenia wiekowego. 
Szkoły dla dorosłych, 

studia podyplomowe, rozpoczy-
nanie nowego kierunku mając 
lata studenckie dawno za sobą 
– nie jest to już ani sensacja ani 
nowość. Edukacyjna przygoda 
właściwie może się nie kończyć. 
Ale warto ją dobrze zacząć. Pierw-
sze ważne decyzje uczniowie i ich 
rodzice podejmują w ostatnich 
klasach szkoły podstawowej. 
Do niedawna pytanie brzmia-
ło „które gimnazjum wybrać?”. 
Po reformie oświaty i powrocie 
do systemu ośmiu klas podsta-
wówki jest to dylematy dotyczący 

szkoły średniej. Liceum? Jeśli tak, 
to które? To najbliższe czy to naj-
lepsze? A może nie liceum, tylko 
szkoła techniczna lub zawodowa?

Od kilku lat ten drugi typ szkół 
powraca do łask, oferując swoim 
absolwentom znajomość dane-
go fachu i niemal gwarantowa-
ne zatrudnienie po zakończeniu 
nauki. Tradycyjnie jednak wciąż 
największe oblężenie przeżywają 
licea. Ta ścieżka edukacji postrze-
gana jest jako bardziej prestiżo-
wa, a swój finał ma na studiach 
wyższych. Ale i w tym przypad-
ku widać wyraźny trend odwrotu 
od kierunków humanistycznych 
w stronę technicznych. Nie mniej 
istotnym elementem edukacji 

Edukacyjna przygoda i ważne decyzje

i przygotowania do rozpoczę-
cia udanej drogi zawodowej jest 
nauka języków obcych. Dziś na 
nikim nie robi już wrażenia umie-
jętność komunikowania się po an-
gielsku. Ta umiejętność stała się 
niemal powszechna. Warto więc 
zadbać o nie tylko o tę podstawo-
wą znajomość, ale także o naukę 
innych, dodatkowych języków.

Rozwój intelektualny to jed-
nak nie wszystko. Nie bez powodu 
już w starożytności za człowie-
ka wykształconego uważano te-
go, kto potrafił czytać, pisać i…
pływać. Przywiązanie odpowied-
niej wagi także do edukacji spor-
towej może stanowić ważny 
element sukcesu. AZ

Wybór ważny na start
DZIECI

Co ciekawe nie tylko 
wybór szkoły ponadgim-
nazjalnej czy studiów jest 
ważną decyzją. Równie 
ważne są placówki, 
w których dzieci 
rozpoczynają naukę. 

W ybór żłobka czy 
przedszkola to 
również niełatwe 
zadanie. Kompli-

kuje je dodatkowo fakt, że w tak 
wczesnym wieku ciężko stwier-
dzić czy nasza pociacha będzie 
wybitnym sportowcem, świetny 
matematykiem czy może super 
polonistą. Czym zatem kiero-
wać się przy wyborze żłobka lub 
przedszkola? 

Odpowiedź jest prosta. Szero-
ką ofertą zajęć i tych podstawo-
wych i dodatkowych. Dlaczego to 
tak ważne? Dziecko w ten sposób 
może poznać różne dyscypliny 
sportu, poznać pierwsze tajniki 
tańca, słowa w obcym języku czy 
spróbować gry na instrumencie. 

Co więcej wykwalifikowana kadra 
w żłobku czy przedszkolu dzięki 
doświadczeniu szybko oceni czy 
nasza pociecha ma szczególne 
predyspozycje do poszczególnych 

zajęć. Ponoć sportowi mistrzowie 
i wirtuozi grający na instrumen-
tach swoje pierwsze „sportowe” 
lub „muzyczne” kroki stawiają wła-
śnie w wieku przedszolnym. AZ

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 

R E K L A M A



05
P i ą t e k ,  1 0  C Z E R W C A  2 0 2 2

D O D A T E K  E D U K A C J AD O D A T E K  E D U K A C J A 05
P i ą t e k ,  1 0  C Z E R W C A  2 0 2 2

U
czelnia prowadzi studia li-

cencjackie i magisterskie na 

kierunkach: pielęgniarstwo, 

położnictwo, kosmetologia, 

dietetyka, jednolite studia magisterskie 

na kierunku fizjoterapia, licencjackie na 

kierunku ratownictwo medyczne a także 

studia licencjackie pomostowe na kierun-

ku pielęgniarstwo i położnictwo.

Studia prowadzone są w trybie stacjonar-

nym i niestacjonarnym. 

W roku akademickim 2022/23 skupia-

my się na kształceniu studentów w za-

wodach medycznych i z zakresu nauk 

o zdrowiu. Kształcenie profesjonalnych 

kadr medycznych, nieoczekiwanie stało 

się już nie tylko potrzebą społeczną ale 

również wymierną potrzebą zapewnie-

nia bezpieczeństwa medycznego i para-

medycznego w przypadkach zagrożeń 

epidemiologicznych lub ewentualnych 

konfliktów zbrojnych. Stawiamy na ja-

kość. Zmodernizowane zostały pra-

cownie umiejętności pielęgniarskich dla 

pacjentów dorosłych i pediatrycznych, 

pracowni umiejętności położniczych, 

opieki nad noworodkiem, neonatologii,  

Kształcimy profesjonalistów
Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na kolejny rok akademicki. Przywita studentów nowymi i zmodernizowanymi pra-
cowniami do praktycznej nauki zawodów medycznych oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem do nauki anatomii
i czynności ratowniczych opartym na technologii VR, wykorzystywanym  w najlepszych uczelniach na świecie.

Rozpoczęliśmy współpracę m.in. z  Samo- 

dzielnym Publicznym Szpitalem Klinicz-

nym im. prof. W. Orłowskiego Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

badań fizykalnych, podstaw ratownictwa 

medycznego, masażu i terapii manualnej. 

Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce 

oddamy do dyspozycji studentów najno-

wocześniejsze oprogramowanie wykorzy-

stujące technologię VR do nauki anatomii 

czy  procedur ratownictwa medycznego 

(BLS,ALS) u dorosłych i dzieci.  mówi dr 

Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej 

Uczelni Medycznej.

Unowocześniono i doposażono także pra-

cownie kosmetologiczne i dietetyczne. 

Laboratoria języków obcych wzbogaco-

no o nowe technologie niezbędne do 

efektywnej nauki, także poza uczelnią na 

urządzeniach mobilnych.

Niezmiennie bardzo istotną sprawą po-

zostaje praktyczna nauka zawodów me-

dycznych. Kadra dydaktyczna, z którą 

współpracujemy to praktycy, doświad-

czeni specjaliści dodatkowo legitymujący 

się dorobkiem naukowym. W mijającym 

roku akademickim rozszerzyliśmy znacz-

nie portfel współpracujących z nami na 

rzecz studentów, renomowanych pod-

miotów medycznych w Warszawie i na 

terenie województwa mazowieckiego. 

w Warszawie,  Szpitalem MBNP w Wo-

łominie oraz Mazowieckim Szpitalem 

Wojewódzkim w Siedlcach. Z myślą o stu-

dentach kierunku Dietetyka, podpisaliśmy 

porozumienie o współpracy z niekwestio-

nowanym liderem polskiego mleczarstwa 

– SM Mlekpol w Grajewie – uzupełnia prof. 

Joanna Jasińska, prorektor ds. Dydaktycz-

nych i Rozwoju WUMed.

Uczelni wciąż udaje się utrzymać najniższe 

na rynku warszawskim, czesne. Propono-

wane przez uczelnię opłaty za studia nadal 

są bardzo konkurencyjne.

WUMed to najstarsza, niepubliczna uczel-

nia wyższa w Polsce, kształcąca studentów 

od 1991r. O wysokim poziomie oferowanej 

przez WUMed edukacji świadczy przy-

znane uczelni prestiżowe wyróżnienie 

dla Instytutu Kształcenia Podyplomowego 

Kadr Medycznych, który otrzymał Certyfi-

kat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”.

Atutem uczelni jest także własny kampus: 

kilkadziesiąt sal wykładowych, pracownie 

specjalistyczne do realizacji przedmiotów 

na wszystkich kierunkach, biblioteka, punkt 

gastronomiczny, sala sportowa, amfiteatr, 

parking strzeżony, ogrody rektorskie.

Więcej informacji na  

www.wumed.edu.pl  
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Czarne punkty wodne na Mazowszu
REGION

Sezon na kąpiele (za 
pasem. Dobrze będzie 
wskoczyć do chłodnej 
wody. Przestrzegamy 
jednak – trzeba robić 
to z głową, a przede 
wszystkim w bezpiecz-
nych miejscach.

C zarne punkty wod-
ne to nic innego, jak 
oznaczenie niebez-
piecznych kąpielisk. 

Dokonuje tego policja do spółki 
z samorządem Mazowsza. W tym 
sezonie lista wydłużyła się o ko-
lejne cztery punkty.

Katarzyna Bornowska, radna 
województwa zaznacza – Waka-
cje to wyjątkowy sezon. Mamy 
więcej wolnego czasu, a korzy-
stając z pięknej, słonecznej po-
gody najchętniej wypoczywamy 
nad wodą. Warto jednak pamię-
tać, by przy wyborze kąpieliska 
kierować się zdrowym rozsąd-
kiem i wybierać tylko miejsca 
bezpieczne, strzeżone i odpo-
wiednio oznaczone. Nasze życie 
i zdrowie są najważniejsze.

Statystyki, mimo że mają ten-
dencję malejącą, jeśli chodzi o uto-
nięcia, dalej nie są zadowalające. 
W 2020 r. na terenie Mazowsza 
utonęło 58 osób, a w 2021 r. - 38.

Od 2009 r. samorząd woje-
wództwa mazowieckiego, przy 
współpracy z Wojewódzką Komen-
dą Policji w Radomiu i Stołeczną 
Komendą Policji w Warszawie, 
prowadzi akcję oznaczania nie-
bezpiecznych miejsc. Pojawiają 
się tam charakterystyczne, czar-
no-żółte tablice.

Łącznie na Mazowszu ozna-
czono 125 miejsc. W tym roku 
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Strażnice OSP w regionie 
z dofinansowaniami

REGION
Przeszło 6,5 mln zł 
z budżetu Mazowsza 
zostanie przeznaczone 
na remont lub moder-
nizację strażnic OSP 
w województwie 
mazowieckim. 
Które strażnice 
z naszego regionu 
dostaną dotacje?

W samym woje-
wództwie mazo-
wieckim jest 1875 
remiz Ochotni-

czej Straży Pożarnej. W powie-
cie pruszkowskim jest ich 11, a w 
grodziskim – 13. Teraz niektóre 
z nich mogą liczyć na wsparcie 
finansowe. Jak komentuje mar-
szałek Adam Struzik - Dofi-
nansowujemy nie tylko zakup 
specjalistycznego sprzętu czy 
samochodów. Pomagamy rów-
nież w remontach strażnic OSP. 
To ogromnie ważne inwestycje, 
ponieważ pomagamy jednost-
kom w zapewnieniu gotowości 
bojowej. Środki, które przy-
znaliśmy można przeznaczyć 
na modernizacje i remonty czę-
ści bojowych strażnic. Czyli tych 
miejsc, które są wykorzystywane 
przez strażaków do zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
danej gminy, przechowywania 

sprzętu strażackiego czy gara-
żowania aut.

W tym roku dotację dostanie 
240 strażnic OSP. Gminy mogły 
ubiegać się o pomoc finansową 
w wysokości maksymalnie 30 
tys. zł. Dzięki pieniądzom z bu-
dżetu województwa możliwe 
będzie przeprowadzenie prac 
budowlanych, jak np. remont 
posadzek, stolarki okiennej, 
instalacji elektrycznej. 

Marcin Podsędek, wiceprze-
wodniczący sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego zaznacza 
- To duży ukłon w stronę dru-
hów osp, którzy także w trud-
nym czasie pandemii, często 
z narażeniem swojego zdrowia 
i życia, pomagali służbie ochro-
ny zdrowia, lekarzom, ratowni-
kom medycznym.

Poniżej prezentujemy listę 
jednostek z powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego, któ-
re otrzymają dofinansowanie.

Powiat pruszkowski
• OSP Młochów (gmina Nada-

rzyn) – 11,5 tys. zł na remont
strażnicy,

• OSP Nowa Wieś (gmina Mi-
chałowice) – 30 tys. zł na re-
mont strażnicy,

• OSP Raszyn (gmina Raszyn) – 
19 tys. zł na remont strażnicy,

• OSP Piastów (miasto Piastów) 
– 30 tys. zł na moderniza-
cję strażnicy.

Powiat grodziski
• OSP Książenice (gmina Gro-

dzisk Mazowiecki) – 30 tys. zł 
na modernizację strażnicy,

• OSP Skuły (gmina Żabia Wola)
– 30 tys. zł na moderniza-
cję strażnicy,

• OSP Jaktorów (gmina Jakto-
rów) – 16,3 tys. zł na remont
strażnicy,

• OSP Kaski (gmina Baranów) 
– 27 tys. zł na modernizację 
strażnicy.  AZ
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Pierwszy przetarg na rozbudowę SP 
nr 3 w Pruszkowie unieważniony
PRUSZKÓW

Od dłuższego czasu 
mówi się o rozbudowie 
Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Pruszkowie. 
8 kwietnia pruszkowski 
magistrat ogłosił prze-
targ na realizację tej 
inwestycji. 30 maja 
go unieważniono.

P ruszkowska podsta-
wówka miała być roz-
budowana w trybie 
„projektuj i buduj”. Ten 

sam wykonawca byłby odpowie-
dzialny zarówno za projekt, jak 
i za jego realizację. 

Szkoła po modernizacji zyska 
12 nowych sal, nowoczesną, du-
żą świetlicę, bibliotekę, szatnie, 
plac zabaw i boisko wielofunk-
cyjne. Ponadto będzie tam no-
we zaplecze administracyjne, 
cztery pokoje pracy indywidu-
alnej, klatka schodowa i parking 
podziemny, a także windę dla 

niepełnosprawnych. Budynek 
zostanie również wyposażony 
w odnawialne źródła energii. Sa-
ma budowa ma trwać 540 dni od 
daty podpisania umowy.

25 maja Urząd Miasta opubli-
kował listę chętnych na realiza-
cję inwestycji. Zgłosiły się dwie 
firmy: Unihouse S.A. z Bielska 
Podlaskiego z ofertą opiewającą 
na prawie 52,5 mln zł oraz Cli-
matic Sp. z o.o. Sp. k. z Michało-
wic z ofertą na kwotę niemal 43,9 
mln zł. Przetarg został unieważ-
niony ze względu na to, że cena 

najkorzystniejszej oferty prze-
kroczyła kwotę, jaką zaplano-
wano na tę przebudowę. 

Przypomnijmy – szacowano, że 
koszty przedsięwzięcia wyniosą 
ok. 30,5 mln zł. Władze miasta na 
tę inwestycję uzyskały dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład w wysokości 25,5 mln 
zł oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wyso-
kości 1,5 mln zł.

O dalszych losach przebudowy 
pruszkowskiej „Trójki” będziemy 
informować Was na bieżąco.  AZ

REGION

Jest projektant 
Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybra-
ła pierwsze biuro projektowe, które zajmie się przygoto-
waniem studium dla jednego z fragmentów Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej. Oferta firmy TRAKT została wy-
brana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie 
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz 
z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla S50/A50 pomię-
dzy DK92 i S7 na południe od Stolicy. To jeden z dwóch

odcinków pierwszego, zachodniego fragmentu Obwodni-
cy Aglomeracji Warszawskiej, które połączą S10 w okolicy 
Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy. 
Głównym zadaniem biura projektowego będzie przygotowa-
nie wariantowego przebieg odcinka Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej (OAW). Fragment ma połączyć OAW z drogą 
krajową nr 92 oraz drogą ekspresową S7. W naszym regionie 
droga ma przebiegać przez teren powiatu grodziskieg.  AZ

dołączyły cztery nowe – w Wierz-
bicy (pow. radomski), Krukach 
(pow. ostrołęcki), Slopsku (pow. 
wyszkowski) i Godziszu (pow. 
garwoliński). W powiecie prusz-
kowskim są trzy – stawy w Mosz-
nie (gm. Brwinów) oraz dwa 
w Sokołowie (gm. Michałowice) 
przy ul. Żwirowej.

Pamiętajmy, że jeśli kąpiel, to 
z głową. Większość utonięć to 
efekt brawury, lekkomyślności 
i nadużycia alkoholu. Nie nale-
ży również korzystać z dzikich 
kąpielisk. Najlepiej udać się na 
takie, gdzie jest ratownik.  AZ
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Brwinowski Pałac Kultury
Zabytkowy pałac jest 
przykładem udanej 
rewaloryzacji – widać, 
jak odmłodniał 
i wypiękniał. Uroczyste 
otwarcie miało miejsce 
4 czerwca br. Brwi-
nowski Pałac Kultury 
będzie siedzibą 
Gminnego Ośrodka 
Kultury.

W ybudowany na po-
czątku XX wieku
przez rodzinę Wie-
rusz-Kowalskich 

stał się w 1939 r. szpitalem po-
lowym, a  po wojnie własnością 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W 2001 r.
szkoła zakończyła swoją dzia
łalność w Brwinowie, a  zabyt-
kowy pałac zaczął podupadać. 
W 2015 r. po wielu latach starań 
został wykupiony wraz z przy-
należnymi do niego terenami 
przez Gminę Brwinów.  

Podczas otwarcia Pałacu spo-
tkać można było zaproszonych 
z tej okazji gości, m.in.: Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, Starostę Powia-
tu Pruszkowskiego Krzysztofa 
Rymuzę, przedstawicieli lokalnej 

władzy, a także honorowych oby-
wateli Brwinowa oraz pracowni-
ków OKeja. Po części oficjalnej 
odbył się koncert fortepianowy 
Łukasza Nagórki, po którym moż-
na było rozejrzeć się po Pałacu, 
zwiedzić jego zakamarki i zrobić 

pamiątkowe zdjęcia na odrestau-
rowanej loggii. Dzięki pracy wie-
lu ludzi i zaangażowaniu w ten 
projekt zabytek odzyskał swój 
blask. Rewaloryzacja pałacu i za-
gospodarowanie terenu było du-
żym wyzwaniem, ale teraz można 

podziwiać efekt i cieszyć się speł-
nieniem marzeń o reprezentacyj-
nej kulturalnej wizytówce miasta.

Projekt pn. „Pałac w Brwino-
wie – rewaloryzacja zabytkowe-
go obiektu z przeznaczeniem na 
działalność kulturalną i eduka-
cyjną” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.

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

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

Parada 500-lecia Grodziska Mazowieckiego
Już 12 czerwca o godz. 

12:00 rozpocznie się 
Wielka Parada 500-le-
cia Grodziska Mazowiec-

kiego. Będzie to wyjątkowe 
widowisko, które z pewno-
ścią zapisze się na kartach 
historii miasta. Uczestnicy 
przemarszu zostaną uwiecz-
nieni na wspólnej fotografii 
z drona, a całość parady bę-
dzie filmowana z kilku kamer. 
W przemarszu może wziąć 
udział każdy – zachęcamy do 
uczestnictwa całymi rodzi-
nami. Zaproszenie do udzia-
łu w paradzie przyjęli liczni 
goście z Polski i zagranicy.

We wspólnym święto-
waniu 500-lecia Grodzi-
ska Mazowieckiego będą 
uczestniczyć: Adam Stru-
zik, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Zdzisław Si-
piera poseł na Sejm RP, sta-
rostwo powiatu grodziskiego 
i pruszkowskiego, jednostki 
samorządowe, rada miejska, 
sołectwa, zasłużeni i honoro-
wi obywatele, miasta ościen-
ne, mundurowi, grodziskie 
firmy, przedszkola i szkoły, 
stowarzyszenia, kluby spor-
towe, szkoły tańca, orkiestry, 

delegacje miast partner-
skich z Austrii, Litwy, Fran-
cji, a także z Giżycka i inni. 
Swój udział w wydarzeniu 
potwierdzili również arty-
ści: Katarzyna Pakosińska, 
Andrzej Grabowski, Boh-
dan Łazuka.

Parada ruszy w samo połu-
dnie z placu przed Centrum 
Kultury i przejdzie deptakiem 
w kierunku ulicy 1 Maja przy 
dworcu PKP, gdzie będzie 
ustawiona scena plenerowa. 

Tego dnia odbędzie się 
także Międzynarodowy Jar-
mark Produktów Regional-
nych wzdłuż ul. 1 Maja i na 
deptaku, gdzie swoje wyro-
by zaprezentuje ponad 100 
wystawców, nie tylko z Pol-
ski, ale także Europy. 

Całość uświetnią występy 
artystyczne: Small Band Gi-
życko (godz.14.00), Grodziska 
Orkiestra Rozrywkowa pod 
batutą Tomasza Kirszlinga 
(godz.15.00), Shot Adamshvili 
(16.00). Gwiazdą imprezy bę-
dzie Jacek Kawalec z zespo-
łem z programem „Muzyczne 
twarze Kawalca”, którego wy-
stęp rozpocznie się o godz. 
18.00. Zapraszamy!
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Uroczyste wręczenie medali za 50-lecie pożycia 
małżeńskiego w Gminie Michałowice

W tym roku w uro-
czystości przy-
znania medali za 
długoletnie poży-

cie małżeńskie wzięło udział 8 
par z gminy Michałowice. Wójt 
Gminy Michałowice, Małgorza-
ta Pachecka składając najser-
deczniejsze życzenia i gratulacje, 
osobiście wręczyła oficjalne od-
znaczenie prezydenta RP:
• Danucie i Józefowi Gajew-

skim z Sokołowa;
• Ryszardzie i Wojciechowi Kar-

lewiczom z Nowej Wsi (60. 
rocznica ślubu);

• Grażynie i Leszkowi Kozłow-
skim z Reguł;

• Krystynie i Ryszardowi Le-
narczykom z Opaczy Małej;

• Krystynie i Krzysztofowi Ło-
patom z Komorowa;

• Alicji i Stanisławowi Mrukom 
z Michałowic;

• Teresie i Andrze jowi Pągo- 
wskim z Komorowa;

• Halinie i Krzysztofowi Soko-
łowskim z Nowej Wsi.

Jubilaci otrzymali także z rąk 
wójt gminy, Małgorzaty Pa-
checkiej oraz Przewodniczącej 
Rady Gminy, Beaty Rycerskiej 
gminne dyplomy oraz bukiety 
kwiatów od Przewodniczące-
go Młodzieżowej Rady Gminy,  
Mateusza Pietrzaka.
Po części oficjalnej, goście zo-
stali zaproszeni na część arty-
styczną, podczas której piękny 
występ zaprezentował chór 
"Czerwone Korale" pod prze-
wodnictwem Renaty Włodarek 
oraz pełne emocji wystąpie-
nia uczniów z gminnych szkół, 

którzy z zapałem zaprezento-
wali w tym wyjątkowym dniu, 
wiersze o tematyce miłosnej: 
Aleks Pikiołek - „Niepewność” 
Adama Mickiewicza, Ania Ko-
walczyk - „Nic dwa razy” Wisła-
wy Szymborskiej oraz Weronika 
Wrzos - „Ja Ciebie kocham” 
Adama Asnyka.
Resztę spotkania pary wraz 
z gośćmi spędziły na rozmo-
wach i opowieściach o swo-
ich wspólnych przeżyciach. 
W tym czasie opowiedziały tak-
że, jaka jest ich recepta na uda-
ny związek.

7 czerwca w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się uroczyste wręczenie medali dla par, które obchodziły 
co najmniej 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
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BRWINÓW
Numer 14 to od tej 
pory szczęśliwa cyfra 
dla załogi jachtu,  
który zwyciężył  
w V Grodziskich  
Regatach Żeglarskich 
im. Leonida Teligi.  
Jego sternikiem był 
mieszkaniec Brwinowa 
– Adam Zawiasa.

O d 2016 r. na Wielkich 
Jeziorach Mazurskich 
organizowane są re-
gaty im. Leonida Teligi. 

Jachty ścigają się na jeziorach Ki-
sajno, Dargin, Łabap. Załogi skła-
dają się z pięciu osób: sterników 
(skipperów lub kapitanów) i cze-
rech pozostałych członków. 

Zawody odbywają się w kla-
sie TWISTER 26. Łodzie mają 
26 stóp, czyli 7,8 m. Załogi losują 
jachty. Zwycięska „czternastka” 
okazała się jednym ze starszych 
jachtów, ze starszymi żaglami. 

Jak komentuje sternik zwycię-
skiej ekipy - Na naszej „czterna-
stce” dokonaliśmy kilku regulacji 
olinowania i żagli, a w czasie wy-
ścigów skupiliśmy się na tym, 
aby popełnić jak najmniej błę-
dów. Udało się nam zwyciężyć.

Adam Zawiasa postanowił 
reprezentować Brwinów – jako 
mieszkaniec tego miasta. Inne 
załogi reprezentowały inne mia-
sta, firmy, instytucje, czy fundacje. 

Brwinowska załoga najlepsza na regatach

Dwie załogi startowały pod ban-
derą miasta Weiz a Austrii, które 
jest miastem partnerskim Gro-
dziska Mazowieckiego. 

To już drugi Puchar Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego za-
łogi Adama Zawiasy, Marka Bo-
rysa, Marzeny Klan, Krzysztofa 
Pasikowskiego i Krzysztofa Wit-
kowskiego. Wygranej załodze gra- 
tulujemy i życzymy dobrych wiat- 
rów w żagle!  AZ

GRODZISK MAZ.
W Grodzisku Mazowiec-
kim, przy ul. Zielony 
Rynek, mieści się Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
nr 1. W tym roku zapla-
nowano jego przebudo-
wę na potrzeby przed-
szkola. Grodziski  
urząd ogłosił w tej  
sprawie przetarg.

M odernizacji poddana 
będzie część budyn-
ku Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Gmina 

zdecydowała o przebudowie ze 
względu na zmianę sposobu użyt-
kowania tej części – będzie z niej 
korzystać przedszkole – i speł-
nienia nowych wymagań ochro-
ny przeciwpożarowej.

W ramach I etapu budowy wy-
budowane będą nowe ściany, 
zamontowane drzwi przeciwpo-
żarowe i wykonanie awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego. Da-
lej jedna z sal zostanie podzielo-
na na dwie, zostaną wybudowane 
nowe sale, a także nowe schody. 
Wymienione będą również in-
stalacje: sanitarna, gniazdowa, 
teletechniczna i oświetleniowa.

Zostaną przebudowane rów-
nież dwie łazienki, stworzony 
gabinet. Posadzki, ściany i su-
fity Pozostałych istniejących 
pomieszczeń zostaną odświe-
żone. W planach jest także bu-
dowa instalacji wentylacyjnej. 

Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
już niebawem

Prace będą musiały odbywać się 
w czasie funkcjonowania szkoły.

Termin zakończenia wszyst-
kich robót budowlanych z umoż- 
liwieniem korzystania z re-
montowanych pomieszczeń za-
planowano na ostatni dzień 
sierpnia. Termin zakończenia 
realizacji zamówienia (czyli 
podpisanie protokołu odbio-
ru końcowego) to 23 września. 
Na oferty wykonawców Gmi-
na Grodzisk Mazowiecki czeka  
do 20 czerwca.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Grodzisk gospodarzem  
gali Babilon MMA

Mamy dobre wieści dla miłośników sportów walki. Już 
28 października w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się 
Gala Babilon MMA. Po Pruszkowie i Raszynie przyszła 
pora na Grodzisk Mazowiecki! Burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego Grzegorz Benedykciński podpisał umowę  
z Tomaszem Babilońskim promotorem boksu i założy-
ciel firmy Babilon Promotion na organizację paździer-
nikowej gali. Grupa Babilion MMA to międzynarodowa 

federacja sportowa integrująca sportowców na najwyższym 
poziomie. Na liście zawodników znajdują się m.in. Paweł Paw-
lak, Daniel Skibinski, czy Michał Bobrowski. Teraz zmagania 
sportowców będzie można oglądać na żywo nie tylko w te-
lewizji Polsat, ale również w powstającej Hali Widowisko-
wo-Sportowej, gdzie zmieści się aż 3000 osób. Dokładne 
informacje na temat zawodników i biletów, którzy pojawią się  
w Grodzisku zostaną podane w późniejszym terminie.  AZ

Pierwsze zabiegi  
w nowym skrzydle

PRUSZKÓW
Nie tak dawno rozpo-
czynała się budowa,  
a dzisiaj już wykonywa-
ne są pierwsze zabiegi. 
Nowe skrzydło w Szpi- 
talu Powiatowym  
w Pruszkowie zaczyna 
funkcjonowanie.

B udowa pawilonu D na 
Wrzesinie rozpoczę-
ła się w listopadzie 
2019 roku. Dziś moż-

na powiedzieć, że skrzydło jest 
gotowe. Obecnie trwają odbio-
ry techniczne.

Jednak pierwsze zabiegi są 
już wykonywane. Pracownia 
Badań Endoskopowych rozpo-
częła swoją pracę. Przeprowa-
dza się w niej badania górnego 
odcinka układu pokarmowe-
go (gastroskopia) oraz badania 
jelita grubego (kolonoskopia).

Aktualnie w szpitalu trwa 
przenoszenie sprzętu me-
dycznego do nowego skrzydła. 

Jakie oddziały i pracownie tam 
znajdziemy? Parter zajmą po-
mieszczenia przeznaczone do 
centralnej sterylizacji, a tak-
że diagnostyki oraz pracow-
nia tomograficzna. Pozostałe 
piętra zajmie blok operacyjny 
dla chirurgii i sale operacyjne 
z pełnym zapleczem dla gine-
kologii i położnictwa. Także do 
wykonywania cesarskich cięć.

Jak podkreśla Krzysztof Ry-
muza, starosta powiatu prusz-
kowskiego nowe skrzydło 
pozwala na poszerzenie za-
kresu świadczeń realizowanych 
w szpitalu. – Przygotowując 
się do realizacji inwestycji, 
Zarząd Powiatu Pruszkow-
skiego zdecydował o wybu-
dowaniu dodatkowego piętra, 
by w przyszłości mieć moż-
liwość rozszerzenia pakietu 
usług medycznych o dodat-
kowe świadczenia dla pacjen-
tów.  Realizacja całej inwestycji 
przebiegła bez przeszkód. Ofi-
cjalne otwarcie pawilonu „D” 
najprawdopodobniej odbę-
dzie się jeszcze w czerwcu  
– dodaje Rymuza.  Red.

Nowa stacja PRM
PRUSZKÓW

To już piąty sezon 
Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego. Do tej pory 
mieszkańcy skorzystali 
z jednośladów ponad 
85 tys. razy! Teraz do 
dyspozycji oddano nową 
stację i kolejne rowery.

P ruszkowski Rower Miej-
ski od pięciu lat cieszy się 
niesłabnącą popularno-
ścią. To doskonały środek 

transportu – nie stoi w korkach 
i przy okazji można się poruszać.

Dlatego też 1 czerwca do istnie-
jących stacji PRM dołączyła kolejna. 
Tym razem rowery będzie można 
wypożyczyć ze stacji „Pogodna” zlo-
kalizowanej u zbiegu ul. Komorow-
skiej i Pogodnej. Teraz na terenie 

Pruszkowa mamy 13 stacji: WKD 
Pruszków, osiedle Staszica, Park 
Mazowsze, przy skrzyżowaniu ul. 
Promyka i Robotniczej, przy CDK, 
Ostoja, przy PKP – ul. Kościuszki 
i ul. Waryńskiego, Park Żwirowi-
sko, ul. Gałczyńskiego, park przy 
ul. Mickiewicza i al. Niepodległości 
przy ul. Chopina. Dodatkowo MLP 
Group uruchomiło dwie stacje przy 
MLP Pruszków I (ul. 3 Maja) i MLP 
Pruszków II (w Mosznie-Parceli).

Dotychczas można było sko-
rzystać z 90 rowerów. 1 czerwca 
oddano do dyspozycji 16 no-
wych jednośladów.

Aby skorzystać z PRM trzeba 
zarejestrować konto i wpłacić 10 
zł opłaty inicjalnej. Rowery moż-
na wypożyczać poprzez aplikację 
Nextbike na smartfony. Wypoży-
czenie do 20 min jest bezpłatne, 
od 21 do 60 minuty koszt to 1 zł. 
Druga godzina to koszt 3 zł, a każ-
da kolejna – 7 zł.  AZ

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, 

że w dniach od 06.06.2022 r. do 26.06.2022 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę, położonej w Milanówku  przy  
ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1/4 z obrębu 06-03.  
Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://www.milanowek.pl/bip/
menuprzedmiotowe/gospodarkanieruchomosciami/
obwieszczenia). 

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Szykuje się kolejna 
impreza plenerowa. 
PDF, czyli Pruszkow-
ski Dzień Folkloru to 
wydarzenie realizowa-
ne w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Prusz-
kowa. Jego organiza-
torem jest ZTL „Prusz-
kowiacy”. To już druga 
edycja PDF.

W tym roku folk wy-
brzmi w sobotę, 11 
czerwca, od godz. 
14.00 przy skwe-

rze im. ZTL „Pruszkowiacy”, 
przy ul. Lipowiej. A będzie cze-
go słuchać!

Sobotnie popołudnie umili 
krakowski Zespół Pieśni i Tań-
ca Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„SŁOWIANKI”. Z Warszawy przy-
jedzie Kapela Warszawska „Staśka 
Wielanka” i grupa taneczna „Woda 

na Młyn”. Oczywistą gwiazdą wy-
stępów będzie Zespół Tańca Lu-
dowego „Pruszkowiacy”.

Na imprezie wystąpi również 
formacja Neoklez z utworami 
rzucającymi nowe, nieco łobu-
zerskie i energetyczne spojrze-
nie na muzykę tradycyjną. PDF 
uświetni swoim występem Cze-
sław Mozil. Wydarzenie zwień-
czy występ Czesława Mozila wraz 
z „Pruszkowiakami”. Wykona on 
wówczas premierowo dwa nowe 

Pruszkowski Dzień Folkloru  
już w sobotę!

utwory. Piosenki nagrane z na-
szymi lokalnymi artystami znajdą 
się na nowej płycie Mozila – pre-
miera jeszcze w tym roku.

Poza „czymś dla ucha”, będzie 
„coś dla oka” i „na ząb”. Podczas 
występów odbędzie się również 
kiermasz folkowy pełny rękodzie-
ła i produktów regionalnych. Nie 
zabraknie również food trucków. 
Dla najmłodszych przewidziano 
fotobudkę i malowanie na ludo-
wo buziek.  AZ

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, 

że w dniach od 06.06.2022 r. do 26.06.2022 r. w siedzibie  
Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy  
ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został  
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do  
oddania w dzierżawę, położonej w Milanówku  przy  
ul. Pogodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 35/2 z obrębu 07-02.  
Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://www.milanowek.pl/bip/
menuprzedmiotowe/gospodarkanieruchomosciami/ 
obwieszczenia). 

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

PRUSZKÓW
Pięć spotkań, różne 
tradycje i stylistyki, jedno 
miejsce. W te wakacje 
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckie-
go w Pruszkowie zapra-
sza na cykl koncertów 
„Summer Live Music”.

P rzez całe wakacje będzie- 
my mogli spotykać się 
z piosenkami Jerzego 
Wasowskiego i Jeremie- 

go Przybory, jazzem, muzyką lu-
dową i klasyczną. Od czerwca do 
końca września w muzeum będą 
występować artyści, którzy w nie-
typowy sposób zaprezentują znane 
utwory. Wysłuchamy na przykład 
pieśni kurpiowskie w wykonaniu 
jazzowym, czy typowe polskie ma-
zurki w połączeniu z indyjskim in-
strumentem perkusyjnym.

Koncerty będą odbywać się 
o godz. 17.00 w niedziele: 19 czerw-
ca, 17 lipca, 28 sierpnia. We wrze-
śniu będzie to weekend 24 i 25.09. 
Cykl rozpocznie występ forma- 

cji Chopin Piano Quintett z Jaku-
bem Kuszlikiem za foertpianem 
w koncercie fortepianowym Fry-
deryka Chopina.

Kolejny koncert to nie lada 
gratka dla fanów kabaretu i Star-
szych Panów – Chór Kameral-
ny Collegium Musicanum UW 
zaprezentuje wystąpi z progra-
mem „Starsi Panowie chórem”. 

Summer Live Music w MSHM

Sierpniowa niedziela upłynie pod 
znakiem jazzu z Arturem Dutkie-
wiczem za fortepianem i Piotrem 
Malcem na tabli. Weekend koń-
czący to wydarzenie będzie nale-
żał do Łukasza Ojdany i Kurpian 
Songs & Meditation oraz Ada-
ma Struga z Pieśniami Leśnymi.
Wydarzenie biletowane: bilet nor- 
malny – 40 zł, ulgowy – 20 zł.  AZ
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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 502 685 598 

• Praca dla Panów i Pań przy 
sprzątaniu magazynu  
w Parzniewie. Praca w godzinach 
6-10 tel. 504204700 

• Magazyn. Kopytów/ Błonie.  
2 zmiany. Również dla osób  
z niepełnosprawnością.  
Bezpłatny dojazd. 734 108 163 

• Magazynier. Również dla osób  
z niepełnosprawnością. 2 zmiany. 
Moszna-Parcela. 734 108 163 

• Zatrudnię mężczyzn 
do produkcji wyrobów 
gumowych. Praca stała  
w Pruszkowie.  
Tel. 227282500, 790 494 224 

 
NIERUCHOMOSCI  
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

DAM PRACĘ

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 

 
 
NIERUCHOMOSCI  
– 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 - 

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.plZAMÓW: 

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 9.06.2022 r. do 29.06.2022 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej 11A 
i ul. Żyrardowskiej 48 bud. A na tablicach ogłoszeń został wywieszony 
wykaz nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania 
w najem. Wykaz został także zamieszczony na stronie internetowej 
www.powiat-grodziski.pl w ogłoszeniach, oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce 
„Komunikaty i ogłoszenia”.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 01.06.2022 r. na 
okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

REGION
Gmina Nadarzyn otrzy-
mała dofinansowanie 
na termomodernizację 
budynku Gminnego 
Żłobka nr 1 „Zaczarowa-
ny Ogród” w Ruścu. Cał-
kowita wartość projektu 
to prawie 532 tys. zł. 

W ładze gminy Nada- 
rzyn zgłosiły inwe-
stycję obejmującą 
termomodernizację 

żłobka do dofinansowania w ra- 
mach RPO WM 2014-2020. Pro-
jekt zyskał aprobatę zarządu woje- 
wództwa mazowieckiego, a to 
oznacza, że do gminy trafi pra-
wie 346 tys. zł dofinansowania. 

Umowę w tej sprawie podpisali 
wicemarszałek Wiesław Raboszuk 
oraz wójt gminy Nadarzyn Dariusz 
Zwoliński i skarbnik Magdale-
na Sieczka. W spotkaniu udział 

wzięli radni województwa ma-
zowieckiego – Marcin Podsędek, 
Anna Brzezińska i Piotr Kandyba.

Dzięki funduszom europejskim 
gmina Nadarzyn przeprowa-
dzi prace termomodernizacyjne 
w budynku Gminnego Żłobka Nr 1 
„Zaczarowany Ogród” w Ruś-
cu. W ramach prac wykonane 
zostanie docieplenie stropoda-
chu, wymienione zostaną drzwi 
zewnętrzne oraz parapety. Pla-
nowane jest również wykonanie 
izolacji pionowej i poziome ścian 
budynku. Ważnym elementem 
inwestycji będzie też wymiana 

Żłobek w Ruścu przejdzie 
termomodernizację 

starego pieca na kocioł gazowy, 
kondensacyjny i wyposażony 
w regulator pogodowy wraz ze 
sterowaniem. W budynku zain-
stalowane zostaną również pa-
nele fotowoltaiczne.

Realizacja tej inwestycji ozna-
cza nie tylko lepsze warunki 
i większy komfort dla uczęsz-
czających tu dzieci i ich opieku-
nów. Zwiększy się też efektywność 
energetyczna budynku, co prze-
łoży się na duże oszczędności 
i zmniejszenie emisji CO2 do at-
mosfery, a tym samym lepszą ja-
kość powietrza w gminie.  AZ

GRODZISK MAZ.
W grodziskiej Willi Nie-
spodzianka odbyło się 
spotkanie, na którym 
podpisano umowę na 
dostarczenie sprzętu  
w ramach programu 
„Laboratoria przyszło-
ści”. Pomoce dydak-
tyczne trafią do ośmiu 
grodziskich szkół.

L aboratoria Przyszłości” 
to program realizowa-
ny przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we 

współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Jest współfinansowany 
ze Środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19. Jego celem 
jest rozwijanie uczniów w kie-
runku kompetencji przyszłości, 
tzw. STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka i matematyka). 

W ramach inicjatywy szkoły otrzy-
mują dofinansowanie na zakup 
sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Gmina Grodzisk Mazowiec-
ki w związku z tym programem 
ogłosiła przetarg na dostarczenie 
sprzętu. Zadanie to powierzono 
firmie MKM Market Małgorzata 
Modzelewska z Warszawy. Które 
placówki otrzymają sprzęt? Oto 
lista: Szkoła Podstawowa nr 1 – 
149 tys. zł, Szkoła Podstawowa nr 2 
– 299  tys. zł, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 – 148 tys. zł, Szkoła Pod-
stawowa nr 5 – 158 tys. z, Szkoła 
Podstawowa nr 6 – 186 tys. zł, Szko- 
ła Podstawowa w Adamowiźnie 
– 128 tys. zł, Szkoła Podstawowa 

„Laboratoria Przyszłości”  
w grodziskich szkołach

w Książenicach – 191 tys. zł, Szkoła 
Podstawowa w Izdebnie Kościel-
nym – 29 tys. zł.

Drukarki 3D z akcesoriami, mi-
krokontrolery, sprzęt do nagrań 
– kamery, oświetlenie, mikrofo-
ny - dla nauki prezentacji swo-
ich osiągnięć - to pomoce, które 
zostaną zakupione dla szkół. Na 
liście znalazły się również stacje 
lutownicze do mikrokontrolerów 
oraz inne pomoce dydaktyczne 
wybrane przez szkoły.

Uroczyste podpisanie umowy 
odbyło się w obecności dyrekto-
rów szkół podstawowych. Miłymi 
gośćmi były również dzieci, które 
odwiedziły ratusz.  AZ

ZATRUDNIMY!
KWALIFIKOWANEGO  

PRACOWNIKA OCHRONY 
 

Lokalizacja:  
Pruszków, ul. Domaniewska 23

System 12-godzinny w godz. 07:00–19:00, 19:00–07:00
 

Oferujemy:  
• umowa o pracę • terminowe wypłaty co miesiąc  

• stawka 17zł netto/godz. • darmową opiekę medyczną

Wymagania:  
• niekaralność • wpis na listę KPOF • legitymację dopuszczenia  

do posiadania broni obiektowej – wpis B lub/i M,  
lub wg nowych przepisów uprawnienia do paralizatora  

powyżej 10mA w obwodzie elektrycznym

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt telefoniczny:  

502 657 846

• 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  

AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTO – SKUP i ZŁOMOWANIE, 
ZAŚWIADCZENIE OD RĘKI 
515-514-100

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju  
501 702 604 

USŁUGI

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

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

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

PRZEPROWADZKI  
I TRANSPORT BUS IVECO  
Tel. 668 566 576  
biuro@wprmedia.pl 

• Zasilenie elektryczne  
placów budowy tel. 606 117 707 

INNE

• Mazury Szczepankowo. 
Wynajem pokoi las jezioro 
kameralnie tel 601 270 940  
www.szczepankowo.pl 

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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