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Następne wydanie 23 września
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Linia 716 nie wróci na starą trasę
PIXABAY.COM

PIASTÓW

W połowie lipca warszawski Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził zmianę trasy linii
716. Ta nie spodobała
się mieszkańcom Piastowa. Niestety ZTM
planuje wprowadzać
korekt nowej trasy.

P

rzypomnijmy. W stolicy uruchomione nowe przystanki metra
m.in. na Bemowie. Aby
ułatwić dojazd do stacji mieszkańcom m.in. Woli i Bemowa
warszawski Zarząd Transportu
Miejskiego przeprowadził transportową rewolucję. Aż 21 linii autobusowych zmieniło swoją trasę.

W tym również popularna linia
716 kursująca z Piastowa do pętli
przy Cmentarzu Wolskim.
Choć na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, bo 716 zaczyna i kończy kurs na tych samych
skrajnych przystankach. To prawdziwa rewolucja została wprowadzona w środku trasy. Piastowska
„siedemsetka” od połowy lipca
nie jeździ już ulicą Traktorzystów w Ursusie i Dźwigową we
Włochach. Zamiast tego kluczy po
Ursusie, by ul. Gierdziejewskiego
dotrzeć do Połczyńskiej i dotrzeć
do pętli przy Cmentarzu Wolskim.
Choć od wprowadzenia zmian
na trasie minęło już półtora miesiąca, to nie milkną głosy, że
zmiana trasy jest krzywdząca
dla podróżnych z Piastowa. Okazuje się jednak, że ZTM na te głosy pozostaje głuchy.
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Szkoła przyjazna uczniowi
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Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
Indywidualne podejście do każdego ucznia
Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
Język angielski w wymiarze rozszerzonym
Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;
klub filmowy; koła przedmiotowe
• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
• Filozofia i Edukacja filmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl
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Dla pani Marty, która prowadzi kwiaciarnię
i potrzebowała gotówki na wakacje, wybrała
z oferty Providenta pożyczkę ze stałą ratą,
a dodatkowo dobrą polisę na życie. Pani Marta
jest zadowolona po powrocie z urlopu,
a w kwiaciarni klientów od razu przybyło.
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Jeśli Ty też chcesz proponować swoim
Klientom najlepsze rozwiązania, dołącz
do naszego zespołu.
Zadzwoń pod numer 600 400 383 (koszt
połączenia wg taryfy operatora) lub wejdź
na www.providentpolska.pl/kariera.

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

ZOSTAŃ DORADCZYNIĄ KLIENTA!
Building a better world through financial inclusion
Provident Polska SA
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WIADOMOŚCI
Ul. Kilińskiego w Grodzisku Mazowieckim już cieszy
oko nową nawierzchnią. Ale to nie jedyna zmiana w tym
miejscu. Ul. Jana Kilińskiego położona jest w centrum miasta. W ostatnim czasie przeszła gruntowny
remont. Ulica zyskała nową nawierzchnię, a także nowe
oznakowanie poziome. Zupełną nowością jest strefa „Kiss&Ride” (ang. buziak i jazda), która znalazła się
w pobliżu Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

GRODZISK MAZ.

Buziak i Jazda
na Kilińskiego

Rozwiązanie takie stosowane jest na przykład na lotniskach, przy dworcach kolejowych i autobusowych, punktach przesiadkowych. Strefa ta pozwala na krótki postój
auta, co w praktyce ma usprawnić ruch aut pod szkołą. Mimo
że w Polsce oficjalnie znak ten nie funkcjonuje w przepisach ruchu drogowego, to rozwiązanie to zyskuje na popularności. Aby wszystko było godne z prawem, znakom
K&R będą towarzyszyć znaki „zakaz postoju”. Red.

Linia 716 nie wróci na starą trasę

Zabytkowy cmentarz
do remontu

C

mentarz w Pęcicach
pochodzi z okresu I wojny światowej. Znajduje się
niedaleko pomnika-mauzoleum oraz zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. W tym
miejscu spoczywa 49 żołnierzy niemieckich i 218 rosyjskich
z pierwszej wojny światowej,
którzy polegli jesienią 1914. Doszło wówczas do rosyjskiego
kontrataku, który odbił wieś,
a miejscowa ludność została
ostrzelana przez niemiecką artylerię. Pochowano tu także Polaka – Ignacego Tarczyńskiego
– poległego w 1914 r.
– Obecnie cmentarz jest
w złym stanie. Konieczne jest
wzmocnienie skarpy cmentarnej

oraz wymiana na nowe dużych,
dębowych krzyży znajdujących
się na jego środku. Zniszczone
betonowe ogrodzenie wymaga
naprawy ubytków i pęknięć,
a skradziona kilkadziesiąt lat
temu zabytkowa brama cmentarna zostanie odtworzona wraz
z furtkami. W ramach prac zostaną także naprawione betonowe obrzeża mogił – zaznacza
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć pomyślnie to wykonawca będzie miał 120 dni na
przeprowadzenie remontu. AZ
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PRUSZKÓW

Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o kradzieże paliwa. Teraz obaj
mężczyźni odpowiedzą
za swoje zachowanie
przed sądem.

P

ierwszym zatrzymanym był 36-letni mężczyzna , który usłyszał
aż 9 zarzutów dotyczących kradzieży oleju napędowego. Co więcej zatrzymany
nie stosował się do orzeczonego
przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Brak
respektowania postanowień sądu traktowane jest w tym przypadku jako przestępstwo.
Drugi zatrzymany „złodziej” to
mieszkaniec powiatu pruszkowskiego. Ten usłyszał 8 zarzutów
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pożyteczną trasę.”. „Na zmianę
trasy to głosowali chyba ci co
jeżdżą samochodami”. To tylko
niektóre opinie mieszkańców
niezadowolonych z wprowadzonych zmian.
Również piastowcy włodarze
zaznaczają, że do dyrekcji ZTM
trafiło pismo w prawie projektu
zmian linii z wnioskiem o pozostawienie linii 716 w dotychczasowym przebiegu.
Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy ZTM po sześciu tygodniach od wprowadzenia zmian
planuje w jakikolwiek sposób
skorygować przebieg trasy linii
716. O co zapytaliśmy? Po pierwsze chcieliśmy się dowiedzieć
czy po wprowadzeniu zmiany
trasy do ZTM dotarły zgłoszenia mieszkańców lub władz Piastowa o wprowadzenie korekt.
Po drugie zapytaliśmy czy sam
ZTM widzi konieczność zmiany przebiegu trasy 716 na podstawie własnych obserwacji.
Ostatnie pytanie dotyczyło możliwości korekty trasy 716 w taki

sposób, by kursowała ul. Traktorzystów i dalej al. 4 czerwca 1989 r. do ul. Połczyńskiej?
Odpowiedź jaką otrzymaliśmy od ZTM była bardzo lakoniczna i praktycznie nie
odnosiła się do zadanych przez
nas pytań. Za to jasno i klarownie wskazuje na to, że ZTM żadnych zmian na linii nie planuje.
– Trasa autobusu 716 została
zmieniona w ramach korekty tras komunikacji naziemnej po otwarciu nowych stacji
metra na Woli i Bemowie. Na
odcinku ursuskim zastąpiła
linię 197, która zmieniła trasę.
Nie planujemy zmiany obecnej trasy 716. Dojazd do ulicy
Traktorzystów jest możliwy
z przesiadką do autobusu 194
lub pociągiem - bezpośrednio
z Piastowa – poinformował nas
Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM.
Wszystko wskazuje więc na to,
że autobusy linii 716, ku niezadowoleniu mieszkańców, na stałe
pozostaną na nowej trasie. AZ
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Zatrzymali podejrzanych
o kradzieże paliwa
MICHALOWICE.PL

MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice
szuka firmy, która
zajmie się remontem
zabytkowego cmentarza w Pęcicach.

ZTM.WAW.PL

Jak zaznacza ZTM wszystkie
zmiany zostały skonsultowane
z mieszkańcami na specjalnych
spotkaniach. Chętni mogli swoje uwagi przesłać na skrzynkę mailową. Pierwsze zmiany
wprowadzono 2 lipca. Wtedy
cześć linii autobusowych ruszyła na nowe trasy.
Od 16 lipca wprowadzano
zmiany dla kolejnych linii, w tym
rozpoczynającej trasę w Piastowie linii 716. Jak teraz kursuje
popularna dla mieszkańców
linia? 716 przejęła obsługę ulic
Gierdziejewskiego i Połczyńskiej
(części trasy linii 197). Autobusy 716 będą przejeżdżały przy
przystanku kolejowym Warszaw
Ursus-Niedźwiadek.
Mieszkańcy Piastowa zgłaszając pomysły na zmianę trasy wnioskowali właśnie o to, by
716 zatrzymywała się przy stacji
PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek. Nie spodziewali się jednak,
że autobus po przekroczeniu

granic stolicy zmieni całkowicie
swoją trasę. Tak dużą rewolucja
są do dziś mocno zaskoczeni.
Po wprowadzenia zmian
szybko pojawiły się liczne głosy
niezadowolenia wśród mieszkańców. „Pozbawiono nas jedynego ,dobrego autobusu
w tym kierunku. Wprawdzie
dojedziemy do pętli na Woli
,ale pomijając wiele przystanków. Nie dojedziemy do Stacji
PKP Ursus, Włochy, Faktory,
Gawra. Za to pędzimy ulicami np. Połczyńską, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego. Nikt
tu nie wsiada ,ani nie wysiada.
Proszę nie mówić o stacji metra. To nie jest dla nas udogodnienie. Tylko dla mieszkańców
Warszawy. Kto nie zadbał o interes mieszkańców Piastowa?
Kto tak lekceważy nas?”. „Nowa trasa 716 to jest tragedia, nie
ma jak z okolic Gawry dojechać
do pętli Cmentarz Wolski i odwrotnie. Polak Polakowi zawsze
utrudni życie , może ktoś z MZA
ulituje się i przywróci starą

kradzieży paliwa, przestępstw
nie stosowania się do zakazu
prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających.
Co więcej ostatni z czynów podejrzany dopuścił się w ciągu
5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne.
Policjanci przypominają, że
za przestępstwo kradzieży grozi
odpowiedzialność karna nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.
Natomiast zgodnie z art. 244 kodeksu karnego za niestosowanie się do orzeczonego przez
sąd zakazu prowadzenia pojazdów, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. AZ
PIXABAY.COM
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Kryminalni zatrzymali
poszukiwanego 33-latka

W środę 24 sierpnia policjanci zatrzymali poszukiwanego przez sąd mężczyznę. Po czynnościach przeprowadzonych na komendzie, 33-latek został odwieziony do
zakładu penitencjarnego. Policjanci z Wydziału Kryminalnego pruszkowskiej komendy prowadzili działania,
które miały na celu zatrzymanie osób poszukiwanych,
ściganych listami gończymi. Dzięki pracy operacyjnej,
ustaleniom i pozyskanym informacjom dotarli do

SOWA już w Pruszkowie

Podsumowanie sezonu letnich basenów
WÓJT NADARZYNA DARIUSZ ZWOLINSKI FB

NADARZYN

W środę 31 sierpnia
zamknięto sezon
na letnich basenach
w Strzeniówce.
Wójt gminy Nadarzyn
podsumował wakacje
w kompleksie.

B

aseny letnie w Strzeniówce to jedno z najchętniej
odwiedzanych miejsc
w regionie. Z końcem wakacji, zakończyło się tegoroczne
funkcjonowanie obiektu. Jak wypada lato 2022 w podsumowaniu?
Obiekt zakończył funkcjonowanie 31 sierpnia. Wbrew niektórym
głosom, które podnosiły, że sezon
należy przedłużyć - 31 sierpnia
w południe, temperatura wynosiła około 22 st. C. Na obiekcie było wówczas trzech gości i 14 osób
obsługi. To chyba definitywnie
kończy dyskusję o potrzebie przedłużeniu pracy basenów na wrzesień. Jak wygląda podsumowanie
lata na basenach? Przez 78 dni
zanotowano ponad 60 tys. wejść.
Wpływy z biletów pokryją zatem

całoroczny koszt utrzymania kompleksu, mimo utrzymania cen biletów na zeszłorocznym poziomie.
Poza relaksem na plaży (lub
trawie) i pluskaniem w wodzie,
odwiedzającym baseny zapewniono szereg atrakcji. Odbył się
Międzynarodowy Turniej Tenisa
Plażowego, Superpuchar Polski
oldbojów w siatkówce plażowej,
Mistrzostwa Mazowsza w minisiatkówce plażowej. Na plaży
odbyły się także treningi reprezentacji Polski w plażowej odmianie piłki nożnej. Dodatkowo
można było wziąć udział w zajęciach z nurkowania z akwalungiem, aqua aerobiku, zabawach
dzieci z syrenką oraz zajęciach

dla seniorów. 31 sierpnia zakończono sezon na basenach. Tego
samego dnia jednak rozpoczęły
się przygotowania obiektu na lato
2023. Obsługa i pracownicy przedstawili wykonawcy swoje uwagi
dotyczące poprawek oraz miejsca, gdzie należy usunąć usterki.
Oczywiście pojawiły się także pomysły na rozwinięcie kompleksu. Dariusz Zwoliński uchyla
rąbka tajemnicy - priorytetem
jest budowa dodatkowych parkingów i powiększenie plaży… ale
to nie jest nasze ostatnie słowo.
III sezon działalności basenów
już za pasem – to przecież tylko 9 miesięcy. Oby był tak udany jak lato 2022. Red.

PRUSZKÓW

Bynajmniej nie chodzi
o ptaki. W Pruszkowie
otwarto Strefę
Odkrywania Wyobraźni
i Aktywności. W wydarzeniu wziął udział
pełnomocnik Ministra
Edukacji i Nauki
do spraw rodziny,
Tomasz Pitucha.

C

zym jest SOWA? Strefy
aktywności będą tworzyć minicetnra nauki, aby tam przenosić
najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik.
Każdej z 32 placówek CNK
przekaże wystawę w formie kilkunastu eksponatów do empirycznego poznawania nauki
– głównie poprzez eksperymenty. Minicentra otrzymają także
majsternię, czyli wskazówki do
stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające instrukcję
do wykonania zadania przez

zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami. Centrum Nauki Kopernik udostępni
również nowej placówce pakiet
dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć prowadzonych
w Koperniku, pomysły na wydarzenia oraz zaproponuje dołączenie do jednego z programów.
1 września SOWA została
otwarta w pruszkowskiej Szkole
Podstawowej nr 10. W uroczystej inauguracji placówki udział
wzięli: Tomasz Pitucha – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki, Zdzisław Sipiera – Poseł
na Sejm RP, Robert Firmhofer

– Dyrektor Naczelny CNK, Dorota Skrzypek – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Paweł
Makuch – Prezydent Pruszkowa,
Konrad Sipiera – Wiceprezydent
Pruszkowa, Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Uroczytstość swoją
obecnością uświetnili także dyrektorzy pruszkowskich placówek oświatowych, a także
instytucji i jednostek organizacyjnych Pruszkowa, jak również
uczniowie pruszkowskich szkół.
Placówka ma charakter
otwarty. We wrześniu z jego
możliwościami zapoznawana będzie kadra nauczycielska. Na październik planowane
jest udostępnienie centrum dla
szerszego grona zainteresowanych – informują urzędnicy
z pruszkowskiego magistratu.
W najbliższym czasie dostępne
będą również warsztaty organizowane i prowadzone przez
przeszkolonych animatorów na
podstawie dotychczasowych
doświadczeń z Centrum Nauki
Kopernik. Będziemy na bieżąco
informować o zasadach działania pruszkowskiej SOWY. Red.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUSZKOWIE
UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW
TEL.: 770-20-20, FAX: 770-20-21
www.pruszkow.praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca

Jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić
nowego pracownika?

Nowy sezon artystyczny
2022/2023

Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy
w Pruszkowie!

Zapraszamy
mazowsze.waw.pl

Możesz otrzymać nawet

30 000 zł

na stworzenie stanowiska pracy.
Bliższe informacje uzyskasz
pod numerem telefonu: (22) 770 20 45
lub w siedzibie Urzędu przy ul. Drzymały 30
(pokój 129),
a także na stronie internetowej:
www.pruszkow.praca.gov.pl
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osoby poszukiwanej. Zatrzymany mężczyzna to 33-latek
poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Malborku. Unikał
on kary pozbawienia wolności – 10 lat i 4 miesiące. Zatrzymany został doprowadzony do komendy, a po wykonaniu czynności został osadzony w zakładzie karnym
– informuje asp. sztab. Edyta Bednarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 33-latek będzie odsiadywał karę za kradzież z włamaniem. Red.
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Pierwszy dzwonek
w szkole już za nami.
Warto jednak, by nasze
pociechy oprócz lekcji
miały zajęcia dodatkowe. Po co? To okazja
do rozwijania pasji
i umiejętności.

O

ferta zajęć dodatkowych jest ogromna
– programowanie, robotyka, szkółki piłkarskie, basen , taniec, tenis, języki
obce. Jak w tym gąszczu wybrać
coś dla naszego dziecka? Nie warto napychać grafiku dziecka do
granic możliwości. Powód? Nasza pociecha musi mieć czas na
odpoczynek i regenerację oraz
krótkie poleniuchowanie.
Zatem od czego zacząć wybierając zajęcia dodatkowe? Jeżyk obcy
to podstawa! Dziś znajomość angielskiego to wręcz oczywistość.

Zatem zajęcia dodatkowe z nauki tego języka to „must have”
w przypadku pozalekcyjnych aktywności. Oczywiście jeśli nasza
pociecha świetnie radzi się z angielskim może warto pomyśleć
o kolejnym języku? Francuski,
niemiecki, hiszpański – wybór
jest ogromny.
Kolejny punkt na liście zajęć dodatkowych to ruch. Dziś dzieciaki

godzin spędzają przed komputerem i telewizorem dlatego warto zadbać o odpowiednią dawkę
aktywności dla mięśni. Tu znów
aktywności mamy ogrom. Warto
postawić na sport, który zadba
o ogólny rozwój dziecka. Tu polecane są dwie dyscypliny – tenis i… taniec. W przypadku tenisa
bieganie z rakieta za piłką rozwija motorykę i spostrzegawczość.
Uczy kontroli nad ciałem i świetnie działa na kondycje. A taniec
– tu chyba nie trzeba wyjaśniać.
Po pierwsze możemy wybierać
styl tańca np. towarzyski, jazz lub
hip-hop. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Taniec również rozwija
motorykę i uczy kontroli nad własnym ciałem.
Przy wyborze zajęć dodatkowych warto pamiętać o bardzo
ważnej rzeczy. Mają one sprawiać
przyjemność naszemu dziecku.
Rodzice musza pamiętać, by pozwolić dzieciom wybrać interesujące je zajęcia, bowiem często
dorośli swoje niespełnione marzenia przelewają na pociechy. Red.

Liczy się dobry start

D

ziś coraz chętniej
wysyłamy dzieci
do żłobka. Dlaczego to tak ważne dal

R E K L A M A

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

PIXABAY.COM

EDUKACJA

Kilka dekad temu
wysłanie dziecka do
żłobka lub przedszkola
rodzice uważali za ostateczność. Dziś placówki
te pękają w szwach.
Wczesny kontakt
z rówieśnikami wychodzi maluchom na plus!

maluchów? Małe dzieci są jak
gąbki – uczą się od każdego.
Gdzie zapewnić im kontakt z nieco starszymi dziećmi, po których będą mogły „papugować”

zachowania ? Właśnie w żłobku!
Kolejnym atutem żłobka jest
szybka nauka integracji z grupą. Dzieci generalnie nie mają
problemu z zapoznawaniem nowych przyjaciół. Po 5 minutach
zabawy na placu zabaw dzieci
mają już nowych kolegów i koleżanki. W żłobku tworzą się już
pierwsze przyjaźnie.
Dobry żłobek to gwarancja
odpowiedniego rozwoju naszej
pociechy. Warto zatem wcześniej sprawdzić obiekt i poznać
kadrę oraz umówić się na zajęcia adaptacyjne. Te ostatnie
są niesamowicie istotnie i dla
dzieci i dla… rodziców! Red.

Jakie studia wybrać?
A może kierunek medyczny
STUDIA

PIXABAY.COM

Zajęcia dodatkowe – jakie
wybrać dla naszego dziecka

Pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo
medyczne, położnictwo
czy może kosmetologia
– to kierunki, które
z roku na rok zyskują
na popularności.

O

becnie w polskiej
służbie zdrowia brakuje rąk do pracy.
Dlatego tak ważne
jest, by na kierunkach medycznych kształciło się jak najwięcej
osób. Warto pamiętać jednak,
że kierunki lekarskie to niełatwy orzech do zgryzienia. Tu nie
prześlizgniemy się na ściągach.
Powód jest prosty. Jeśli po studiach podejmiemy pracę w zawodzie będziemy odpowiadali
nie tylko za zdrowie ale i życie
innych ludzi.
Kierunki medyczne wybierają
osoby z pasją i wizją niesienia pomocy. Jeśli sądzicie, że na studia
R E K L A M A

łatwo się dostać to nie mamy dobrych wiadomości. Na poszczególne kierunki aplikuje nawet 20
osób na jedno miejsce. Skąd nagły wzrost zainteresowania medycyną wśród młodzieży. To po
części efekt pandemii.
Przyszli studenci wybierając
się na uczelnię medyczną musza
być gotowi na ogrom wiedzy jaki
należy przyswoić. Warto zastanowić się tez nad umiejętnością
pracy z ludźmi. Tak, tak. W końcu lekarz czy pielęgniarka na co
dzień ma styczność z wieloma
pacjentami. Jednym z popularnych kierunków na uczelniach

medycznych jest kosmetologia.
Branża beauty stawia na wykwalifikowaną kadrę. Zwłaszcza, że
zabiegi upiększające są niezwykle popularne. Większość osób
w gabinetach urody to właśnie
wyszkoleni kosmetolodzy, którzy obszerną wiedzą mogli by
zagiąć niejednego.
Wybierając szkołę medyczną
warto skupić się na warunkach
jakie oferuje. Fachowy sprzęt,
współpraca z placówkami medycznymi, fachowy sprzęt i wykwalifikowana oraz umiejąca
przekazać wiedzę kadra to bardzo ważne aspekty. Red.
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Studia z przyszłością
Warszawska Uczelnia Medyczna kończy rekrutację na rok akademicki 2022/23. Jeszcze tylko do 30 września potrwają zapisy
na najbardziej oblegane kierunki medyczne.
Z początkiem zajęć uczelnia otworzy
dla studentów zmodernizowane pracownie do praktycznej nauki zawodów
medycznych. Nowością jest innowacyjne
oprogramowanie do nauki anatomii
i czynności ratowniczych oparte na technologii VR, wykorzystywane w wiodących
uczelniach na świecie.
Tegoroczna rekrutacja potwierdza ogromne zainteresowanie studiowaniem na
kierunkach medycznych i tych, z dziedziny
nauk o zdrowiu. Najwięcej chętnych jest
ponownie na pielęgniarstwie. Równie
dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia cieszy się ratownictwo
medyczne i fizjoterapia. - informuje
dr Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.
Uczelnia prowadzi studia licencjackie 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 kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo.
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Permanentnie unowocześniamy naszą
bazę dydaktyczną. Zmodernizowane

zostały pracownie umiejętności pielęgniarskich dla pacjentów dorosłych
i pediatrycznych, pracownie umiejętności
położniczych, opieki nad noworodkiem, neonatologii, badań fizykalnych,
podstaw ratownictwa medycznego,
masażu i terapii manualnej. - dodaje, prof.
Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki
i rozwoju WUMed.
Unowocześniono i doposażono także
pracownie kosmetologiczne i dietetyczne.
Laboratoria języków obcych wzbogacono o nowe technologie niezbędne do
efektywnej nauki, także poza uczelnią
na urządzeniach mobilnych.

Dr Marek Ciecierski, prorektor ds. studenckich i organizacyjnych zapewnia,
że studenci są dla uczelni priorytetem.
W uczelni prężnie działa biuro karier
wspierające rozwój zawodowy naszych studentów, aktywny jest samorząd
studencki, powołujemy koła naukowe
pogłębiające zainteresowania naszych
studentów. Uczelni udaje się utrzymać
najniższe na rynku warszawskim, czesne. Proponowane przez nas opłaty za

studia nadal są konkurencyjne.– mówi
dr Ciecierski.
Warszawska Uczelnia Medyczna to
najstarsza, niepubliczna uczelnia wyższa
w Polsce, kształcąca studentów od 1991r.
O wysokim poziomie oferowanej przez
WUMed edukacji świadczy przyznane
uczelni prestiżowe wyróżnienie dla Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr
Medycznych, który otrzymał Certyfikat
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

Stawiamy na praktyczną nauka zawodów medycznych. Kadra dydaktyczna,
z którą współpracujemy to praktycy,
doświadczeni specjaliści legitymujący
się także dorobkiem naukowym. Stale
rozszerzamy portfel współpracujących
z nami na rzecz studentów, renomowanych
podmiotów medycznych w Warszawie
i na terenie województwa mazowieckiego. Jako jedna z nielicznych uczelni
w Polsce oddamy do dyspozycji studentów najnowocześniejsze oprogramowanie wykorzystujące technologię VR do
nauki anatomii czy procedur ratownictwa medycznego (BLS,ALS) u dorosłych
i dzieci.– uzupełnia rektor Dębski.

SZKOŁA JĘZYKÓW WSCHODNICH
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

TANIEC
TANIEC

Zaprasza na lektoraty

30

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
3-6 lat - roztańczone brzdące
Początkujące 6-12 lat oraz 13-18 lat
Kontynuacja
Grupy sportowe

języków obcych
W ROKU AKADEMICKIM

X 2022 – VI 2023
ZAPISY OD 15 WRZEŚNIA

www.top-dance.pl/zapisy
uks.topdance@gmail.com

Dodatkowe informacje w sekretariacie SJW – Oboźna 7, lok 7
tel. (22) 55 20 937 | www.sjw.uw.edu.pl | lektoraty.sjw@uw.edu.pl

506 116 447
506 506 933

Ul. Lipowa 31, 05-800, Pruszków
(SP6) 400 m. od WKD Pruszków
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Zarekwirowali zabawki warte
ponad pół miliona złotych
REGION

Funkcjonariusze Służby
Celno-Skarbowej skontrolowali halę w Wólce
Kosowskiej i znaleźli
podrobione zabawki.
Ich szacunkowa
wartość to przeszło
pół miliona złotych.

F

unkcjonariusze ze służby celno-skarbowej pojawili się w centrum
handlowym w Wólce Kossowskiej. Tym razem zwrócili uwagę na boks handlowy z dziecięcymi
zabawkami. Zabawki znajdowały
się wewnątrz boksu handlowego.
Były poukładane na regałach sklepowych, w koszach oraz przed pomieszczeniem handlowym. Część
zabawek leżała luzem na ziemi.
Pracownicy pakowali pojedyncze
zabawki w zestawy.
Funkcjonariusze znaleźli również puste opakowania z zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Dodatkowo zabezpieczono naklejki w języku polskim do oznaczania towaru z kodem kreskowym
i znakiem CE. Miały one świadczyć
o tym, że sprzedawane zabawki
spełniają wszystkie wymagania
unijne i są bezpieczne dla dzieci.
– Przedstawiciel kancelarii prawnej reprezentującej firmy, które są
właścicielami znaków towarowych
potwierdził, że wszystkie zabawki
zostały nielegalnie opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi – poinformowała Mazowiecka
Krajowa Administracja Skarbowa.
Dlaczego podrobione zabawki
są niebezpieczne dla dzieci? Często zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia, m.in. ftalany,
co niejednokrotne potwierdzały badania prowadzone w Laboratorium Celno-Skarbowym.
Wprowadzanie do obrotu towaru z podrobionymi znakami
towarowymi jest przestępstwem.
Kara wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy
w Warszawie. AZ

Włamywacze zatrzymani
PRUSZKÓW

Dzięki czujności
oraz dokładnej pracy
operacyjnej, funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji
w Pruszkowie ujęli
dwóch mężczyzn
podejrzanych
o kradzież z włamaniem. Jeden z nich
usłyszał już zarzuty.

P

olicjanci z Wydziału Kryminalnego z pruszkowskiej
komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem
do jednego z domów w Pruszkowie. Do ich zatrzymania mogło
dojść dzięki czujności, rozpoznaniu terenu i pracy operacyjnej. Kogo zatrzymali policjanci?

ARCHIWUM

PIXABAY.COM

WIADOMOŚCI

Zatrzymani to dwaj obcokrajowcy, mężczyźni w wieku 48
i 43- lat. W trakcie czynności
przeszukania pojazdów dokonano zatrzymania przedmiotów, których posiadanie
jest zabronione, które służyły
lub mogły służyć do popełnienia przestępstwa. - informuje
asp. sztab. Edyta Bednarczyk
z pruszkowskiej komendy.
Mężczyźni zostali zatrzymani i umieszczeni w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych
w komendzie w Piastowie.
Tam podjęto dalsze czynności procesowe – wykonali je
funkcjonariusze z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego.
Jeden z mężczyzn to obywatel Gruzji. Przedstawiono mu
zarzut kradzieży z włamaniem.
Za to przestępstwo grozi mu
do 10 lat pozbawienia wolności.
Sąd na wniosek Prokuratora
zastosował wobec mężczyzny
tymczasowe aresztowanie na
okres 3 miesięcy. Red.

Natężenie ruchu
i przejazdy pod lupą
REGION

ARCHIWUM
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Czy przejazdy na terenie
powiatu pruszkowskiego są bezpieczne? Czy
są tam dobre warunki
widoczności? Jakie jest
natężenie ruchu na
ulicach? Odpowiedź na
te pytania będą znane
już w październiku, po
przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów.

W

edług rozporządzenia ministra infrastruktury, zarządcy
dróg mają obowiązek dokonać okresowych pomiarów natężenia ruchu i warunków
widoczności na przejazdach kolejowych. Właśnie dlatego starostwo
powiatowe w Pruszkowie zajmie
się opracowaniem tych pomiarów.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Dzięki nim jednostki będą mogły
zastosować odpowiednie rozwiązania w ruchu.
Jakie pojazdy będą wliczane do
analizy? Wszystkie, które będą
przekraczać przejazdy: samochody, rowery, motorowery. Średnie
dobowe natężenie będzie wyliczane z ruchu zarejestrowanego
w ciągu dwóch dób.
Badania będą przeprowadzane
na terenie powiatu pruszkowskiego. Gdzie dokładnie? Na ul. Brzozowej, M. Dąbrowskiej, Komorowskiej
w Komorowie, ul. Pruszkowskiej
w Granicy, ul. Regulskiej w Regułach, ul. Głównej w Nowej Wsi,
ul. Jesionowej w Michałowicach.
Pomiary będą przeprowadzane
także na ul. Sadowej, Sienkiewicza i Powstańców w Pruszkowie,
ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, jak również na ul. Warszawskiej w Piastowie.
Wykonawca będzie miał czas
do 20 października na realizację zadania. Red.

ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

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

W

nowym obiekcie o powierzchni ponad 8 500 m² będą
odbywać się wydarzenia sportowe i kulturalne. Jedną
z największych atrakcji tej inwestycji jest obserwatorium
astronomiczne wraz z tarasem widokowym, z którego
widać całą okolicę. Ponadto, nowoczesna hala stanie się profesjonalnym zapleczem dla grodziskich klubów sportowych.
Znajdzie się tu Laboratorium Przyszłości, w którym - dzięki wykorzystaniu rozwiązań z amerykańskiego Centrum Kosmicznego na
Cape Canaveral - będzie można zdobyć wiedzę o kosmosie. Ta hala
stanie się również miejscem największych koncertów między Warszawą a Łodzią, bo ma ok. 3 tys. miejsc, w tym 1575 siedzisk na trybunie stałej i świetną akustykę.
Hala Widowiskowo-Sportowa to obiekt, który będzie ważnym miejscem w skali kraju – zarówno pod względem architektonicznym, jak
i możliwości organizowania imprez.
Do jej budowy użyto:
• ponad 5 000 m3 betonu,
• 761 ton stali zbrojeniowej,
• 280 ton stali konstrukcyjnej,
• 2000 m2 szkła,
• 5000 m2 płytek,
• 65 000 m kabli elektrycznych,
• 17 000 m rur ogrzewania podłogowego,
• 500 m taśm ledowych,
• 894 opraw oświetleniowych wewnętrznych,
• 40 200 szt. świateł LED na fasadzie,
• 2000 m2 akustycznych elementów,
• 2700 m2 siatek zabezpieczających,
• 6000 m2 zaimpregnowanych i pomalowanych ścian,
• 8 belek zębatych podtrzymujących trybuny,
• 228 szt. elementów prefabrykowanych na trybunie stałej,
• 89 szt. prefabrykatów stropowych.

MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE GRODZISK MAZOWIECKI

Najnowocześniejsza Hala Widowiskowo-Sportowa na Mazowszu
zostanie otwarta w dniach 10-11 września w Grodzisku Mazowieckim!
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PROMOCJA

Powiat Grodziski

ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki
www.powiat-grodziski.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Podsumowanie rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych Powiatu Grodziskiego

W

szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Grodziski 1 września naukę rozpoczęło ponad
1 000 uczniów w 33 oddziałach klas pierwszych.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się
16 maja br. Kandydaci składali wnioski internetowo, za pomocą systemu elektronicznego. Mogli wskazać dowolną liczbę
szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski,
a w nich dowolną liczbę oddziałów, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wnioski można było składać do
20 czerwca br. Następnie od 1 do 19 sierpnia trwała rekrutacja uzupełniająca.
W rekrutacji złożono ogółem ponad
1700 wniosków. Absolwenci klas ósmych
szkół podstawowych jako placówkę pierwszego wyboru najczęściej wskazywali Zespół Szkół nr 1 w Milanówku – chętnych
do rozpoczęcia nauki w tej szkole było aż
551 osób, co stanowi ponad 30% ogółu zgłoszeń. Na drugim miejscu znalazł się Zespół
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, do
którego podanie złożyło 462 kandydatów
(ok. 27% wszystkich wniosków).

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Grodziski utworzone zostały 33 oddziały klas pierwszych:
• 15 oddziałów w liceach ogólnokształcących
(5 oddziałów w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 8 w Zespole Szkół
nr 1 w Milanówku oraz 2 w Zespole Szkół
nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku),
• 13 oddziałów w technikach (2 oddziały
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 7 w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz 4 w Zespole Szkół nr 2 im. gen.
J. Bema w Milanówku),
• 5 oddziałów w szkole branżowej I stopnia
(w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim).
Największą popularnością w liceach ogólnokształcących cieszyły się następujące profile
klas: klasa psychologiczna w Zespole Szkół
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (177 kandydatów), klasa lingwistyczna (171 kandydatów) oraz matematyczno-geograficzna
(151 chętnych), obie w Zespole Szkół nr 1
w Milanówku. W szkołach technicznych natomiast najczęściej wybieranym zawodem

OGŁOSZENIA
DAM PRACĘ
• 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
• Pracownik magazynu.
Również praca dla osób
z niepełnosprawnością.
Pruszków. 2 zmiany.
734 108 163
NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM
Działka rolna 1ha
Holendry Baranowskie
bezpośrednio
tel. 668566576
Mieszkania Pruszków,
60-100 mkw.,
ceny już od 5 500 zł/mkw.,
tel.: (22) 729-03-13
• Sprzedam działki budowlane,
Osowiec, bezpośrednio
przy lesie z mediami,
tel.: 510-521-952
• Działka budowlana 1567 m
Adamów-Wieś. Media
w drodze. tel. 602-374-566

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
NIERUCHOMOSCI
– DO WYNAJĘCIA
• Warsztat/magazyn 80 m2 +
plac, 800 zł, Nadarzyn –
506-906-002
• Wydzierżawię pod usługi plac
1000 m2, Nadarzyn,
696-023-878
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był technik informatyk (113 chętnych w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku i 91 w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku
Mazowieckim (72 kandydatów). W branżowej szkole I stopnia natomiast najwięcej

kandydatów zgłosiło się do nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych
(39 chętnych).
Utworzone zostały także dwa oddziały
przygotowawcze dla uchodźców z Ukrainy:
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim oraz Zespole Szkół nr 1 w Milanówku.
Starostwo Powiatu Grodziskiego

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

CENY NETTO

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
OGŁOSZEŃ 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
ZA SŁOWO: 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

• 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
• 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

ZAMÓW:

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

Informacja
o spotkaniu
w sprawie reformy
planowania
i zagospodarowania
przestrzennego
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września o godzinie 12:00 w Starostwie
Powiatu Grodziskiego odbędzie się spotkanie w sprawie reformy planowania
i zagospodarowania przestrzennego
z udziałem Piotra Uścińskiego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oraz pracowników
gmin i Starostwa Powiatu Grodziskiego.
Zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych,
doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach
zabudowy, wprowadzenie rejestru urbanistycznego –
to główne założenia nowelizacji ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na spotkaniu zostanie również poruszony temat
deregulacji prawa budowlanego, w tym programu
Dom Bez Formalności, tj. budowa domu do 70 m2
w uproszczonej procedurze. Sekretarz Stanu Piotr
Uściński przedstawi również programy mieszkaniowe dla gmin, m.in. dofinansowanie dla gmin na
przekształcenie pustostanów na mieszkania komunalne i socjalne.

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali,
9-20, 501-175-813
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

PRZEPROWADZKI

I TRANSPORT
BUS IVECO

Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
WWW.WPR24.PL
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