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P I A S T Ó W
Rozbudowa ulic Barcewicza, 
Ogińskiego i Żółkiewskiego 
w Piastowie budzi emocje. 
Mieszkańcy protestują przeciw 
inwestycji, która ich zdaniem 
ściągnie ruch tranzytowy 
wprost na osiedla. Władze 
Piastowa przekonują zaś, że 
przedsięwzięcie jest konieczne. 

W środowe (19 kwietnia) po-
południe na posiedzeniu 
gminej Komisji Gospodar-

ki i Ochrony Środowiska w Piastowie 
pojawiły się tłumy mieszkańców. Ta-
kiego oblężenia nie pamiętają sami 

radni, którzy tego dnia zajęli się roz-
budową ciągu dróg Barcewicza, Ogiń-
skiego i Żółkiewskiego.

– Najgorętsza w historii prowadzo-
na przeze mnie Komisja Gospodarki 
i Ochrony Środowiska. Poza kilkoma 
uchwałami niemal cztery godziny 
poświęciliśmy na dyskusję odnośnie 
budowy ciągu dróg: Barcewicza, Ogiń-
skiego, Żółkiewskiego. Dyskusja była 
bardzo gorąca i momentami puszcza-
ły nerwy, ale mimo wszystko bardzo 
dziękuję mieszkańcom za obecność 
i zadawanie pytań, wyrażanie swo-
ich wątpliwości i zgłaszanie uwag. 
Zwłaszcza za te najbardziej meryto-
ryczne. Burmistrzowi za odpowiedzi 
na pytania i wyjaśnianie kwestii, które 
były niejasne. Na tym właśnie polega CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Gorąco wokół „obwodnicy” 
demokracja – relacjonuje radny Maciej 
Chudkiewicz, przewodniczący komisji. 

Co tak tłumnie ściągnęło mieszkań-
ców na posiedzenie? – Przyszło kilka-
set osób, nie pomieściliśmy się w sali, 
w której prowadzone są obrady. Dysku-
sja była bardzo burzliwa. Niestety nabra-
liśmy pewności, że nie jest to inwestycja 
o charakterze lokalnym i nie będzie słu-
żyć mieszkańcom miasta. Rzeczywisty 
charakter inwestycji należy rozpatrywać 
w kontekście planowanej przez Prusz-
ków budowy wiaduktu nad torami ko-
lejowymi na Papierni i budowie ulicy 
Skrajnej. Mamy pewność, że jest to bu-
dowa przeprawy drogowej dla pojazdów 
między Alejami Jerozolimskimi a Po-
łczyńską, której celem jest przekiero-
wanie ruchu tranzytowego w kierunku 

Żyrardowa, aby ominąć rondo na Żbiko-
wie i wiadukt w Pruszkowie, który sta-
nowi „wąskie gardło” – mówi nam jeden 
z mieszkańców Piastowa (imię i nazwi-
sko do wiadomości redakcji).

Obaw jest więcej, bo planowany ciąg 
wpisuje się w mapę inwestycji na te-
renie sąsiedniego Pruszkowa. „Ob-
wodnica” Piastowa ma połączyć się 
z nowo projektowaną ul. Warsztato-
wą z dojściem do ulic Broniewskiego 
i Warszawskiej oraz przeprawą przez 
tory na pruszkowskiej Papierni. Zda-
niem protestujących mieszkańców Pia-
stowa inwestycja w ich mieście stanie 
się szlakiem codziennych podróży dla 
kierowców z całego regionu.
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– Apetyt był większy, czuję niedosyt. Powtórzyliśmy wynik 
z poprzedniego sezonu. Liczyłem, że uda się awansować 
do półfinału. Jacek Rybczyński, trener koszykarek Pannattoni Europe Lider Pruszków
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Agata Jaczyńska

Decyzję o rozbudowie ciągu ulic 
Barcewicza, Ogińskiego i Żół-
kiewskiego piastowscy radni 
podjęli w listopadzie ubiegłego 
roku. Od tamtego momentu pro-
testy mieszkańców tej części mia-
sta przybierają na sile. Do urzędu 
kierowane są pisma sprzeciwia-
jące się inwestycji, powstała też 
strona internetowa, na której ko-
ordynowane są działania. 

– Już wkrótce autostrada A2 od 
Pruszkowa w kierunku Poznania 
będzie drogą płatną, a większość 
pojazdów jadących w kierunku Ży-
rardowa będzie opuszczać auto-
stradę właśnie przed bramkami 
w Pruszkowie (węzeł Pruszków). 
Władze Pruszkowa poszukują roz-
wiązań, które pozwolą przekiero-
wać część ruchu z tego węzła na 
inne zjazdy. I tu z pomocą przy-
chodzą władze Piastowa, które 
chcą zafundować mieszkańcom 
naszego miasta komunikacyjny 
horror! Nie łudźmy się, że po-
jazdy stojące w korkach na wjeź-
dzie do Piastowa pojadą tą drogą, 
którą planuje Burmistrz. Przejęcie 
przez Piastów tłumu oszczędnych 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Gorąco wokół „obwodnicy” 

kierowców jadących w kierunku 
na zachód od Pruszkowa spowo-
duje, że pojazdy te pojadą każdą 
drogą, która będzie przejezdna. 
Tym samym wszystkie nasze lo-
kalne i osiedlowe ulice na zachód 
od ulicy Warszawskiej w Piasto-
wie staną się wielkim torem wy-
ścigowym dla mieszkańców 
spieszących do swoich zacisz-
nych domów na przedmieściach 
– czytamy w odezwie na stronie 
obwodnicapiastowa.pl.

Nie zmienię przekonania 
Co na to piastowskie władze? 
– Jestem przekonany i nie zmie-
nię tego przekonania, że układ 
komunikacyjny, który propo-
nujemy i który w 80 proc. opie-
ra się na istniejącym ciągu ulic 
wymagających gruntownej re-
nowacji, jest układem który po-
prawi bezpieczeństwo w mieście 
w ogóle. Dlatego uważam, że to 
dobre rozwiązanie, zgodne z pra-
wem, z uchwałą rady – mówi 
nam Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa. 

Argument o połączeniu pro-
jektowanych dróg z ważnymi 
i obciążonymi szlakami komu-
nikacyjnymi nie przemawia do 
władz miasta. 

– Mówiłem o tym na posiedze-
niu Komisji. Projektujemy ciąg ulic 
w Piastowie i interesuje nas popra-
wa komunikacji na terenie miasta. 
Nie chciałbym brać odpowiedzial-
ności za to, co wydarzy się poza 
naszymi granicami, bo nie mam 
do tego prawa. To suwerenna de-
cyzja miasta Pruszkowa i staro-
stwa powiatowego. Oczywiście 

planowaliśmy ten układ komu-
nikacyjny mając świadomość, że 
ruch samochodowy będzie się 
rozwijał. Ale on będzie się rozwi-
jał niezależnie od tego, czy ten pro-
jekt zrealizujemy czy nie. A ulica 
Barcewicza, której teraz nie ma, 
musi być zbudowana. Ulica Ogiń-
skiego musi być wyremontowana, 
bo jej stan woła o pomstę do nieba 
– zaznacza burmistrz Szuplewski. 
– Apeluję do osób, które prostestu-
ją o powściągnięcie emocji. W tej 
sprawie w najmniejszym stopniu 
nie zostało złamane prawo. Nie 
działam też w interesie sąsied-
niego Pruszkowa, o co zostałem 
oskarżony. Proszę o spokojne, 
rzeczowe podejście – dodaje.

Protest nie ucichnie
Wiele jednak wskazuje na to, że 
protest nie ucichnie, a mieszkań-
cy będą szukać nowych możliwości 
działania. Już zapowiedzieli przy-
bycie na zaplanowaną w poniedzia-
łek (24 kwietnia) sesję rady miasta. 

– Władze miasta chcą nas 
przekonać, że budują lokalnie. 
A to, że potem ktoś nam wpu-
ści między domki jednorodzinne 
i szczelną zabudowę wieloro-
dzinną drogę powiatową, to 
już nie ich sprawa. Dlatego nie 
przekonują nas te twierdzenia. 
Dyskusja na posiedzeniu Komi-
sji nie uspokoiła naszych obaw, 
w szczególności biorąc pod uwa-
gę tryb prowadzenia inwestycji 
w drodze „specustawy drogowej”, 
czyli z pominięciem konsulta-
cji społecznych, badań środowi-
skowych i wbrew zatwierdzonym 
w latach ubiegłych dokumentom 
wyznaczającym kierunki rozwo-
ju miasta. Dlatego będziemy na 
poniedziałkowej sesji, aby da-
lej rozmawiać z radnymi – mó-
wi nam jeden z mieszkańców. 
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P R U S Z K Ó W
Pruszków jest kolejną 
gminą, w której 
przeprowadzone 
zostanie referendum 
w sprawie przyłączenia 
do Warszawy. Udało się 
zebrać wymagana liczbę 
podpisów pod wnioskiem 
o referendum, ale 
ścieżkę proceduralną chcą 
skrócić miejscy radni. 

O planach przepro-
wadzenia w Prusz-
kowie referendum 
już pisaliśmy. To 

reakcja na pomysł wcielenia 
Pruszkowa oraz 32 innych miej-
scowości w granice Warszawy. 
W ciągu tygodnia udało się ze-
brać wymagane 4500 podpi-
sów pod wnioskiem o referen-
dum. – Listy wciąż napływa-
ją. Mamy już 6200 podpisów, 
a kolejne wciąż napływają – po-
wiedział nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Okazuje się jednak, że ścież-
kę związaną z procedurami 
dotyczącymi organizacji refe-
rendum chcą skrócić miejscy 
radni. – Do biura rady wpłynął 
już projekt uchwały w sprawie 
organizacji referendum. Zosta-
nie on poddany pod głosowa-
nie na kwietniowej sesji rady 
miasta (27 kwietnia) – mówi wi-
ceprezydent Kurzela. – Taka 

Referendum w Pruszkowie
jest już pewne

ścieżka umożliwi nam orga-
nizację referendum 4 czerw-
ca, czyli tego samego dnia co 
w większości okolicznych gmin. 
Chyba że uchwałę unieważni 
wojewoda mazowiecki. Wtedy 
w ręku będziemy mieli podpisy 
mieszkańców – dodaje.

Przypomnijmy. Wniosek 
o przeprowadzenie referen-
dum to odpowiedź na projekt 
ustawy o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy autorstwa 
posłów Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Zakłada on powiększenie 
stolicy o 33 miejscowości. W je-
go myśl podwarszawskie gminy 
stałyby się niejako dzielnica-
mi stolicy, a uchwały podej-
mowane przez rady musiałyby 
zostać zatwierdzone przez „du-
żą” radę Warszawy. To gremium 
mieliby tworzyć przedstawi-
ciele miast-dzielnic. Po jednym 
na dane „miasto”. Tak wyglą-
dał pierwotny projekt ustawy, 
który wywołał burzę nie tylko 
wśród samorządowców, ale też 
wśród mieszkańców.

Według pomysłodawców 
projektu referenda nie są od-
powiednią formą wyrażania opi-
nii, bowiem do sejmu nie trafi ł 
jeszcze fi nalny projekt ustawy. 
Co więcej: nawet sami przed-
stawiciele PiS nie są w stanie 
jednoznacznie wskazać miej-
scowości, które miałyby być czę-
ścią „metropolii”. [AS]
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Na komisji było dużo emocji...

C Y T A T02

Pewne jest to, że ul. Ogińskiego wymaga remontu
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MEDYCYNA PRACY

reklama

pracy w tej gminie jest to naj-
szczęśliwszy dzień. Oczywiście 
dlatego, że zaczyna się ta wiel-
ka budowa. Mam świadomość ile 
ciężkiej pracy nasz czeka, by za-
prosić państwa na otwarcie tego 
obiektu. Warto było spotkać na 
swojej drodze wielkiego marzy-
ciela jaki jest Mooky Greidinger, 
bo to tylko jemu udało się przebić 
szklany sufit jeśli chodzi o wielki 
park rozrywki. Jak wiecie śmiał-
ków było wielu, ale tylko jemu 
to się naprawdę udało – mówił  
Józef Kurek. 

Jak już wspominaliśmy Sun-
tago Wodny Świat będzie tylko 
pierwszym etapem kompleksu 
rozrywkowego Park of Poland. 
W kolejnych mają powstać: parki 
tematyczne, bungalowy, hotele, 
centrum konferencyjne i handlo-
we, a nawet biurowce w stylu „Si-
licon Valey” czy apartamentowce. 
Inwestorem jest Global City Hol-
ding, znany w Polsce z sieci ki-
nowych Cinema City. – Park of 
Poland będzie przyciągał gości 
z całej Polski oraz turystów z całej 
Europy, bo w przeciągu godziny 
jazdy samochodem do obiektu 
będzie mogło dotrzeć 8 milionów 
osób. Jest to ogromna inwestycja, 
która tylko w pierwszym etapie 
stworzy ok. 600 nowych miejsc 
pracy. Chciałbym podziękować 
burmistrzowi Mszczonowa, Jó-
zefowi Kurkowi, bo bez jego wi-
zji, zaufania do nas oraz dobrej 

współpracy inwestycja nie mo-
głaby się rozpocząć – mówił Mo-
oky Greidinger.

Inwestor, Global City Holdings, 
podpisał strategiczne partner-
stwo z Grupą WUND, kierowaną 
przez niemieckiego biznesmena 
Josefa Wunda. W Niemczech Gru-
pa WUND jest operatorem czte-
rech parków wodnych, w tym 
Therme Erding w okolicach Mo-
nachium, które będzie projek-
tem referencyjnym dla Suntago 
Wodny Świat w Mszczonowie. 
W Erding, po otwarciu parku 
wodnego, całkowite dochody 
miasta wzrosły o blisko 100 mi-
lionów euro rocznie, a liczba ho-
teli i pensjonatów zwiększyła się 
z 7 do ponad 50. W tym samym 
czasie dzięki projektowi powsta-
ło 600 miejsc pracy oraz 1 tys. 
kolejnych pośrednio związanych 
z funkcjonowaniem obiektu.

Pozwolenie na budowę uzy-
ska pełną ważność 29 kwietnia. 
Jako, że w Polsce od 1 do 3 maja 
będzie trwał okres świąteczny, 
faktyczny start budowy Sunta-
go Wodny Świat rozpocznie się 
4 maja. Wszelkie sprawy infra-
strukturalne, czyli m.in. dojazd 
do obiektu, zostaną odpowied-
nio rozwiązane – przynajmniej 
tak twierdzi inwestor. Kiedy bę-
dzie można się wykąpać w Sun-
tago Wodny Świat? Celem Global 
City Holdings jest otwarcie par-
ku przed końcem 2018 r.

 Seweryn Dębiński 

M S Z C Z O N Ó W
19 kwietnia odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie 
budowy pierwszego etapu 
Park of Poland. Mowa  
o największym parku 
wodnym w Europie 
Środkowo-Wschodniej.  
W obiekcie znajdą się m.in. 
łaźnie termalne, kompleks 
spa, baseny mineralne, 
dziesięć saun, 30 zjeżdżalni  
o łącznej długości 3,2 km. 

P ark of Poland ma być 
miejscem ogólno-
dostępnej rozryw-
ki na ogromną skalę. 

Pierwszym etapem będzie zre-
alizowanie budowy ogromne-
go aquaparku, który nazwano 
Suntago Wodny Świat – jego po-
wierzchnia zajmie 67 tys. mkw. 
Według szacunków obiekt ma 
przyjmować nawet do 15 tys. 
osób dziennie. Przed budyn-
kiem zaplanowano 2,5 tys. bez-
płatnych miejsc parkingowych, 
a we wnętrzu 8 tys. szafek dla 
gości, którzy będą mogli zrelak-
sować się w otoczeniu 700 praw-
dziwych palm oraz popływać na 
krytym basenie o powierzchni  
1 tys. mkw. Na miejscu będzie też 
pięć restauracji oraz cztery bary. 
Koszt inwestycji? 150 mln euro. 
Tyle jeśli chodzi o istotne liczby.

19 kwietnia wmurowano ka-
mień węgielny pod budowę tej 
inwestycji. – Swego czasu speku-
lowano czy rzeczywiście dojdzie 
do powstania tego parku, czy na-
prawdę się to wydarzy. To nie by-
ło łatwe zadanie i wymagało wiele 
czasu. Ale jesteśmy tu i rozpoczy-
namy budowę pierwszego etapu 
Park of Poland – mówił tego dnia 
Mooky Greidinger z Global City 
Holdings (inwestor). – To będzie 
największy park wodny, nie tyl-
ko w Polsce, ale i w całej Euro-
pie – podkreślał.

Zadowolenia z rozpoczęcia in-
westycji nie krył burmistrz Msz-
czonowa. – Dla mnie po 29 latach 

Ogromny aquapark
na początek
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Uroczyste rozpoczęcie budowy Park of Poland
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1,2 mln zł– tyle ma kosztować budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą 
techniczną przy Zespole Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku. Urząd przeznaczył na 

realizację tego zadania 1,5 mln zł, dlatego też złożona w przetargu oferta okazała się być 
korzystną. Budową boiska w Milanówku zajmie się firma RAD-BUD z Radomia. 1,2W I A D O M O Ś C I

G R O D Z I S K  M A Z .
Stawy Walczewskiego to 
duży obiekt, z którego 
będą korzystać nie tylko 
mieszkańcy Grodziska. 
Dlatego zostanie 
wybudowany parking dla 
przyjezdnych. Wykonawcę 
inwestycji już wybrano.

D o przetargu wpłynęły 
dwie oferty. Pierw-
sza o wartości 423 
tys. zł, a druga blisko 

500 tys. zł. Najkorzystniejszą 
okazała się oczywiście ta z niższą 

kwotą. Złożyła ją firma Marbu-
dex ze Skierniewic. Parking ma 
powstać w ciągu 60 dni od daty 
podpisania umowy, co oznacza, 
że będzie można z niego korzy-
stać już w wakacje.

Jest wykonawca 
parkingu przy Stawach

Takie miejsce jak Stawy Wal-
czewskiego z pewnością nie 
będzie przyciągać wyłącznie 
mieszkańców Grodziska, ale 
i okolicznych miejscowości. Ci 
zmotoryzowani zyskają możli-
wość pozostawienia swoich aut 
na miejscach parkingowych, a bę-
dzie ich aż 56. Dwa z nich zosta-
ną przeznaczone dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. Nie 
zabraknie też oświetlenia. Gmi-
na zamierza w przyszłości wy-
budować kolejny parking w tym 
rejonie. – Planujemy stworze-
nie jeszcze jednego parkingu na 

ul. Wioślarskiej w miejscu sta-
rych budynków, które w poło- 
wie roku chcemy rozebrać – mó-
wił nam jeszcze w marcu Grze- 
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. [SD]

T W O R K I
Wracamy do sprawy. Jak 
już pisaliśmy, 5 kwietnia 
ze stawu w pruszkowskich 
Tworkach wyłowiono 
ciało 57-letniej kobiety. 
Prokuratura zleciła  
sekcję zwłok, znamy  
jej wstępne wyniki. 

N a ciele kobiety nie 
znaleziono żadnych 
obrażeń, które mo-
głyby wskazywać na 

to, że ktoś przyczynił się do jej 
śmierci. – Oględziny i sekcja 
zwłok Haliny M. nie wykaza-
ły, aby do jej zgonu przyczynił 
się uraz mechaniczny. Obraz 
sekcji wskazuje, że do zgonu 
doszło w wodzie, w mechaniź-
mie utonięcia. Oznacza to, że 
kobieta utopiła się i nie ma 

obrażeń wskazujących na jakąś 
walkę, czyli nikt nie przyczy-
nił się do jej śmierci – powie-
dział nam Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejono-
wego w Pruszkowie.

Czy było to samobójstwo? Tu 
sprawa pozostawała otwarta. 
– Prokurator powierzył policji 
prowadzenie śledztwa, zlecił 
przesłuchania świadków i wy-
konanie szeregu innych czyn-
ności. Tyle mogę powiedzieć 
– podkreśla prok. Zwoliński.

Spytaliśmy też czy kobieta 
była pacjentką Szpitala Twor-
kowskiego? Usłyszeliśmy, że 
prokuratura nie ujawnia ta-
kich informacji. Przypomnijmy, 
że do tego tragicznego odkry-
cia doszło na terenie wspo-
mnianej placówki, w stawie, 
nieopodal cmentarza. [SD]

Wstępne wyniki sekcji zwłok

Chodnik, nawierzchnia – czyli remonty
N A D A R Z Y N

Na wiosnę wszystko budzi 
się do życia. Samorządy 
ruszają z inwestycjami  
z zakresu modernizacji dróg. 
W najbliższym czasie gmina 
Nadarzyn planuje m.in. 
budowę chodnika na ulicy 
Górnej w Ruścu i remont  
ul. Słonecznej w Młochowie. 

N adarzyński urząd ogło-
sił postępowanie prze-
targowe, które składa się  

z czterech części: budowy chod-
nika na ul. Górnej w Ruścu oraz 
na ul. Przejazdowej i Turystycznej 
do Warszawskiej w Nadarzynie, 
wykonaniu nakładki bitumicz-
nej na ul. Wiejskiej w Młochowie 
oraz przebudowy ul. Słonecznej 
w Młochowie. Gmina czeka na 
oferty potencjalnych wykonaw-
ców do 24 kwietnia.

Mieszkańcy ul. Górnej w Ruś- 
cu muszą przygotować się na 
przebudowę drogi, której ce-
lem będzie budowa ciągu pieszo- 

-rowerowego o długości ponad  
1,2km. Chodnik zostanie wy-
konany z kostki brukowej. Nie 
muszą się martwić mieszkań-
cy pobliskich posesji, gdyż w ra- 
mach prac powstaną zjazdy. In-
westycja zakłada również wyko-
nanie odwodnienia, oczyszczenie 
rowów i wycinkę drzew.

Kolejnym zadaniem jest bu-
dowa blisko 780 mb chodnika 
w ul. Przejazdowej i Turystycz-
nej. Przy okazji zostanie wyko-
nane odwodnienie, planowane 

jest również poszerzenie pasów 
jezdni. Nie obędzie się bez mo-
dernizacji ul. Wiejskiej w Mło-
chowie. Gmina planuje budowę 
nakładki bitumicznej na odcin-
ku ok. 265 mb, a także wykona-
nie zjazdów z kostki betonowej 
i odwodnienia. W ramach inwe-
stycji planowana jest przebudo-
wa ul. Słonecznej w Młochowie 
na odcinku 550 mb.

Na realizację zadań wykonaw-
ca będzie miał cztery miesiące od 
daty podpisania umowy. [JM]

Stary peron zostanie
rozebrany. Będzie nowy

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Kontynuujemy cykl 
poświęcony inwestycjom 
zaplanowanym w czasie 
remontu podmiejskiej 
linii kolejowej na trasie 
Warszawa Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki. Jakie zmiany 
kolejarze zaplanowali  
w Milanówku?

W przeciwieństwie 
do opisywanych 
już na naszych 
łamach przedsię-

wzięć w Brwinowie czy Pruszko-
wie, w Milanówku nie powstaną 
nowe tunele, przeprawy dla 
pieszych czy rowerzystów, nie 
będzie też żadnego nowego 
przystanku. Swoją uwagę kole-
jarze skoncentrują na poprawie 
istniejącej infrastruktury na sta-
cji PKP, zmodernizują przejście 
podziemne, zainstalują udogod-
nienia dla osób niepełnospraw-
nych. Jeśli porównać skalę tych 
zmian z inwestycjami na pozo-
stałej części modernizowanego 
szlaku, zakres prac w Milanówku 
nie jest zbyt wielki. Niestety, nie 
oznacza to, że utrudnień dla pa-
sażerów i mieszkańców nie bę-
dzie. Wręcz przeciwnie. 

Już 4 maja, na pięć miesięcy 
przed rozpoczęciem głównej fazy 
remontu (która obejmuje wstrzy-
manie ruchu pociągów pod-
miejskich) zamknięte zostanie 

przejście podziemne od strony 
ul. Krakowskiej, a na peron bę-
dzie można dostać się jedynie 
od strony ul. Warszawskiej, co 
dla części pasażerów wiąże się 
z konieczności nadkładania drogi 
i zabezpieczenia kilku minut wię-
cej, aby zdążyć na pociąg. Piesi 
chcący dostać się na drugą stro-

nę torów będą mogli korzystać 
w wiaduktu i kładek przy ulicach 
Wójtowskiej i Żabie Oczko. Cał-
kowite zamknięcie przejścia pod 
torami PKP nastąpi we wrześniu. 

Jak dokładnie zmieni się stacja 
PKP w Milanówku? – Stary pe-
ron zostanie rozebrany. Na jego 

miejscu powstanie zupełnie nowy 
dwukrawędziowy o długości 200 
metrów. Zostanie on wyposażony 
w system dynamicznej informa-
cji pasażera, ławki, tablice infor-
macyjne, kosze na śmieci i nowe 
oświetlenie. Położona będzie no-
wa nawierzchnia antypoślizgowa 
wyposażona w wyczuwalne pod 

stopami wypustki. Przewidujemy 
remont żelbetonowej zabytkowej 
wiaty pod okiem konserwatora 
zabytków. Wybudowane zostanie 
przejście podziemne dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych – wyjaśnia Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK. 
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Poza tym, co widoczne gołym 
okiem, modernizacja czeka też 
samą infrastrukturę kolejową, 
także na odcinku w Milanówku. 
Jak bardzo potrzebuje ona od-
świeżenia, moglismy przekonać 
się kilkanaście dni temu, kiedy 
awaria sieci trakcyjnej w pobliżu 
stacji PKP w mieście-ogrodzie 
na kilka godzin sparaliżowała 
poranny ruch pociągów w stro-
nę stolicy. – Na 22 km odcinku 
dwutorowej trasy wymienione 
zostaną tory, 22 km sieci trak-
cyjnej i 15 rozjazdów. Przebu-
dowanych zostanie 11 obiektów 
i wybudowane zostaną 3 nowe: 
tunel drogowy i tunele dla pie-
szych. Prędkość składów pasa-
żerskich zostanie podwyższona 
z 80 km/h do 120 km/h – zapew-
niają kolejarze. 

Zanim to nastąpi pasażerów 
czeka 12 miesięcy podróży ko-
munukacją zastępczą. Z niepo-
twierdzonych jeszcze ostatecznie 
informacji wynika, że podróżni 
z Milanówka będą mieli do swojej 
dyspozycji dwie linie autobuso-
we. Pierwsza będzie zatrzymy-
wać się w pobliżu wszystkich 
przystanków kolejowych na tra-
sie od Grodziska Mazowieckiego 
do stacji Warszawa Zachodnia, 
druga połączy przystanek PKP 
Milanówek z dworcem kolejo-
wym w Grodzisku, skąd będzie 
możliwe korzystanie z pocią-
gów dalekobieżnych, dojeżdża-
jących bezpośrednio do stacji  
Warszawa Zachodnia.

Remont linii 447. Jakie zmiany nastąpią na stacji w Milanówku?
gr
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Parking ma powstać w ciągu 60 dni 
od daty podpisania umowy
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Nowy peron zostanie wyposażony  
m.in. w system dynamicznej informacji 
pasażera, ławki, tablice informacyjne
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P R U S Z K Ó W
Zakończyła się formalna 
ocena projektów złożonych 
w tegorocznej edycji 
pruszkowskiego budżetu 
obywatelskiego. Większość 
pomysłów przeszła  
ją pozytywnie. 

P rzypomnijmy, że swo-
je sugestie mieszkań-
cy mogli zgłaszać do  
17 marca. – Złożone 

projekty zostały zweryfikowane 
pod kątem formalnym przez Ze-
spół ds. Budżetu Obywatelskie-
go. Na 49 złożonych projektów 

41 przeszło pozytywną ocenę 
formalną natomiast 8 zweryfi-
kowanych zostało negatywnie. 
Obecnie trwa weryfikacja me-
rytoryczna 41. projektów przez 
komórki organizacyjne – infor-
muje pruszkowski urząd miasta.

Projekty wstępnie 
zweryfikowane

Zakres pomysłów jest bardzo 
szeroki. Od rozwiązań infra-
strukturalnych, po społeczne. 
Ciekawe są też statystyki doty-
czące ich autorów. Najmłodszy 
ma 17 lat, najstarszy 77. Większość 
zgłosiły kobiety.

Listę projektów, które pomyśl-
nie przejdą sprawdzenie pozna-
my 12 maja, a dziesięć dni później 
ruszy głosowanie. Przypomina-
my, że w tegorocznej edycji do 
rozdysponowania jest 1,1 mln zł, 
czyli o 250 tys zł więcej niż w po-
przednim roku. Podział środków 
na poszczególne obszary mia-
sta wygląda następująco: obszar 

I (Gąsin) 140 tys zł; obszar II (Bą-
ki i Żbików) 218 tys zł, obszar III 
(Tworki i Malichy) 130 tys zł, ob-
szar IV (Ostoja) 141 tys zł, obszar 
V (centrum) 137 tys zł, obszar VI 
(Wyględówek) 141 tys zł, obszar VII  
(os. Prusa) 180 tys. zł. [JW]

M O S Z N A
Tragedia w Mosznie. 19 kwietnia męż-
czyzna został przygnieciony przez 
naczepę. Mimo reanimacji 40-latek 
zmarł. Na miejscu natychmiast zja-
wiła się karetka pogotowia, Ratow-
nicy ruszyli na pomoc. – Podjęto akcję 
reanimacyjną, jednak 40-letni męż-
czyzna zmarł – mówiła nam st. asp. 

Karolina Kańka, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Funkcjonariusze wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia. – Zgłosze-
nie o wypadku na terenie parku lo-
gistycznego w Mosznie otrzymaliśmy 
około godz. 4.40. Prowadzimy czyn-
ności i ustalamy przebieg zdarzenia. 

Nie żyje 40-latek, 
przygniotła go naczepa

Wszystko wskazuje na to, że mężczy-
zna podłączał naczepę do ciągnika 
siodłowego i ta spadła na niego – po-
dawała st. asp. Kańka. – Prokurator 
zlecił sekcję zwłok. W sprawie będzie 
prowadzone śledztwo, które pozwo-
li wyjaśnić okoliczności zaistnienia  
wypadku – dodawała. [JM]  

Wojska napoleońskie 
pojawią się w Falentach

 Jakub Małkiński 

F A L E N T Y
Manewry wojsk 
napoleońskich, pokazy 
kosynierów z okresu 
Insurekcji Kościuszkowskiej, 
wycieczka tramwajem 
konnym – to tylko  
niektóre z atrakcji Pikniku  
z historią w Falentach. 

Impreza odbędzie się już  
22 kwietnia na terenie Parku 
Pałacowego Instytutu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego.

Chcemy poznawać dzieje 
naszych rodzin, miejscowo-
ści czy krajów, które odwie-
dzamy. Niezwykle istotne jest 
kultywowanie pamięci o prze-
szłości. Ponad 200 lat temu,  
19 kwietnia 1809 r., pod Raszy-
nem wojska polskie i saskie 
zmierzyły się z armią austriac-

ką. W efekcie starcie zakończyło 
się podpisaniem porozumie-
nia przez strony. Warto wspo-
mnieć o pierwszej bitwie pod 
Raszynem, która miała miejsce 
10 lipca 1794 roku. Każdy bę-
dzie mógł przybliżyć sobie tam-
te wydarzenia podczas pikniku 

historycznego, który odbędzie 
się 22 kwietnia w Falentach.

Organizatorzy zaplanowali 
trzy strefy: rodzinną, wojskową 
i relaksu. Wśród atrakcji m.in. 
wycieczka tramwajem konnym 

po historycznych miejscach Ra-
szyna czy zwiedzanie wojskowe-
go obozowiska. 

– W tym roku poza wojskami 
napoleońskimi gościć będziemy 
Kosynierów, ponieważ rok 2017 
został ustanowiony przez Sejm 
Rokiem Tadeusza Kościuszki, 

w związku z przypadającą w tym 
roku 200. rocznicą jego śmierci. 
A niewiele osób wie, że w czasie 
Insurekcji Kościuszkowskiej sam 
Naczelnik Kościuszko przez dwa 
dni właśnie w Raszynie odpie-
rał atak na Warszawę . Jak zwykle 
przygotowaliśmy wiele atrakcji 
dla dzieci, miłośników militariów 
oraz całych rodzin zaintereso-
wanych ciekawym spędzeniem 
czasu. Dla wszystkich gości or-
ganizatorzy przygotowali wojsko-
wą grochówkę – podaje Dorota 
Betko, prezes Stowarzyszenia 
Projekt Raszyn 1809, które od-
powiada za organizację pikniku.

Oficjalne rozpoczęcie im-
prezy zaplanowano 22 kwiet-
nia o godz. 13, jednak z atrakcji 
w strefie rodzinnej będzie moż-
na korzystać już od godz. 12.  
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Impreza odbędzie się  
już 22 kwietnia na terenie 
Parku Pałacowego Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego 

PODKOWA LEŚNA
W Podkowie Leśnej 
trwają prace związane 
z równaniem 
nieutwardzonych dróg. 
Wśród nich są m.in. 
ul. Sarnia i Wiewiórek. 

D laczego zdecydo-
wano się na taki 
krok? Część dróg 
w Podkowie ma 

nawierzchnię gruntową, ze 
względu na inwestycje obej-
mujące m.in. budowę ka-
nalizacji pojawiły się w nich 
nierówności.

Okazuje się jednak, że nie 
wszyscy mieszkańcy chcą, 
by ulice zostały wyrównane.  
– Mieszkańcy pojedynczych ulic 
wnioskowali o pozostawienie 
dróg w obecnym „dziurawym” 
stanie, ze względu na „natural-
ne” spowalniacze. Latem, sa-
mochody, które rozwijają dużą 
prędkość sprawiają, że ulice się 
bardzo kurzą, co jest uciążliwe 
i szkodliwe dla zdrowia. Wszy-
scy ci mieszkańcy czekają na 
przebudowę i utwardzenie ich 
ulic – zaznacza Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. 

Wśród ulic, które nie zosta-
ną poddane równaniu są m.in. 
Helenowska i Błońska. [AS] 

Wzięli się 
za równanie
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R E G I O N
Przynajmniej jeśli  
pod uwagę weźmiemy  
nasz region, czyli  
powiaty grodziski  
oraz pruszkowski. 
Najwięcej odnotowano 
kolizji, oprócz tego  
doszło do dwóch 
wypadków na drogach.  

J ak sytuacja przedstawia-
ła się w minione święta  
w powiecie grodziskim?  
– W ciągu czterech dni, bo 

wliczyliśmy i piątek, był jeden 
wypadek drogowy – potrą-
cenie osoby pieszej i 13 ko- 
lizji. Policjanci w ramach licz- 
nych kontroli zatrzymali łą- 
cznie ośmiu nietrzeźwych 

kierujących, trzech kierow-
ców samochodów i pięciu 
rowerzystów. Było dość bez-
piecznie na naszym terenie 
– mówi nam asp. sztab. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Przechodzimy do powiatu 
pruszkowskiego. – Odnoto-
waliśmy 15 kolizji i tylko jeden 
wypadek z udziałem piesze-
go. Zatrzymaliśmy też jednego 
kierowcę w stanie nietrzeź-
wości. Ponadto otrzymaliśmy 
zgłoszenia o dwóch drobnych 
kradzieżach. Było naprawdę 
spokojnie – podkreśla st. asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. [SD]

W święta było bezpiecznie

Listę projektów, które  
pomyślnie przejdą sprawdzenie 
poznamy 12 maja

M I L A N Ó W E K
W budynku przy  
ul. Warszawskiej 36 
w Milanówku pojawi się 
nowy dzierżawca. Do 
przetargu wpłynęły dwie 
oferty. Sprawdźcie co 
znajdzie się w tym lokalu.  

K awiarnia znajduja-
ca się przy milanow-
skim dworcu PKP 
była znanym i lubia-

nym przez mieszkańców miej-
scem. Teraz pojawi się tam nowy 
lokal. Komisja przetargowa wy-
brała ofertę złożoną przez firmę 
Smart z Pruszkowa, która ma pro-
wadzić działalność gastronomicz-
ną. – Oferta przedstawiona przez 

nowego dzierżawcę zakłada wy-
korzystanie przedmiotu dzierża-
wy na prowadzenie działalności 
gastronomicznej. Oferent zade-
klarował chęć stworzenia miejsca 
charakterystycznego, eleganckie-
go i reprezentatywnego dla miesz-
kańców miasta – napisano na 
stronie internetowej Milanówka.

Zmienić się ma również (we-
wnątrz jak i na zewnątrz) wygląd 
budynku. – Koncepcja zagospo-
darowania budynku obejmowa-
ła m. in. odnowę i odświeżenie 
elewacji w jasnej kolorystyce, 
minimalistyczne urządzenie 

wnętrza, prezentując spójny 
pomysł na wygląd zewnętrzny 
i wewnętrzny lokalu. Ważnym 
elementem koncepcji progra-
mowej była propozycja rozbu-
dowy budynku o przeszkloną 
werandę lub ogród zimowy  
– informuje magistrat. Lecz jest 
mały haczyk: – Przy czym taka 
rozbudowa wykracza poza zakres 
prac dopuszczonych w przetargu 
i wymaga zawarcia dodatkowego 
porozumienia – czytamy dalej.

W menu nowego lokalu ma 
znaleźć się pizza oraz sałaty przy-
rządzane na oczach gości, a oferta 
gastronomiczna ma być inspiro-
wana kuchnią włoską. Serwowane 
będą produkty sezonowe, rozbu-
dowane ma być też menu dese-

rowe. Nie zabraknie „mocniejszej 
oferty”, czyli alkoholu. 

Firma zaproponowała też 
współpracę z gminą w zakresie 
organizacji różnych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych. Wcze-
śniej pruszkowscy przedsiębiorcy 
brali udział m.in. w Dniach Mila-
nówka, Festiwalu Otwarte Ogro-
dy, Biegu STO-nogi.

Dotychczasowy Przystanek 
Cafe, który znajdował się w bu-
dynku przy ulicy Warszawskiej 
36 przeniósł się do Grodziska 
Mazowieckiego, również w po-
bliże dworca kolejowego. [SD]

Co zamiast 
Przystanku Cafe?

Przystanek Cafe, który znajdował się 
w budynku przy ulicy Warszawskiej 
36 w Milanówku przeniósł się  
do Grodziska Mazowieckiego
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Tragedia na ul. Królewskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim. Kierowca  
skody zjechał na pobocze i uderzył  
w mur. Mimo podjętej akcji reani-
macyjnej mężczyzna zmarł. Do zda-
rzenia doszło 20 kwietnia około 
godziny 5. Prawdopodobnie kie-
rowca stracił panowanie nad autem, 

które dachowało. Na miejsce na-
tychmiast dotarli strażacy i do cza-
su przybycia pogotowia prowadzili 
akcję reanimacyjną. Niestety, męż-
czyzna zmarł. – Na ulicy Królewskiej 
doszło do wypadku. Kierowca sko-
dy z nieznanych przyczyn zjechał na 
pobocze i uderzył w mur. Mężczyzna 

Zjechał na pobocze
i uderzył w mur...

zmarł na miejscu – mówiła nam asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Funk-
cjonariusze prowadzili czynności. 
– Prokurator zajmie się wyjaśnie-
niem przyczyn zdarzenia – poda-
wała asp. sztab. Zych. [JM]  

OBCHODY DNIA FLAGI 
POWIATOWY BIEG FLAGI 
2 maja 2017

OrganizatOrzy:

W PROGRAMIE:
15.00 uROCzYsTE WCIąGNIęCIE FLAGI NA MAszT sTAROsTWA  

POWIATOWEGO W PRuszkOWIE (ul. Drzymały 30) 

15.30  REjEsTRACjA uCzEsTNIkóW BIEGu – NAMIOT POWIATu PRuszkOWskIEGO  
OBOk sCENY MłODzIEżOWEGO DOMu kuLTuRY (ul. kościuszki 41) 

16.00 POWIATOWY  
BIEG FLAGI 2017 

WIęCEj INFORMACjI: www.powiat.pruszkow.pl  
REjEsTRACjA: www.parkrun.pl/pruszkow/

sERDECzNIE zAPRAszAMY!
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Wystawa „Ciuchcie Warszawskie”
 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Gratka dla pasjonatów 
historii kolejnictwa. 
Zwłaszcza tego, który 
istniał w naszym  
regionie. Stacja Muzeum 
zaprasza na wystawę 
„Ciuchcie Warszawskie”.  
W sposób szczególny 
została potraktowana  
na niej Warszawska  
Kolej Dojazdowa. 

P odczas ekspozycji bę-
dzie można zapoznać 
się z nieistniejącymi 
już liniami kolejowymi, 

które w okresie międzywojen-
nym odgrywały istotną rolę w ko-
munikacji oraz tymi, które mimo 
burz dziejowych dziś spełniają 
swoją rolę – podkreślają orga-
nizatorzy. – Osobno potrakto-
wana została Warszawska Kolej 
Dojazdowa, która jako oddzielny 
twór odgrywała i nadal odgrywa 
rolę nie tylko transportową, ale 
wręcz kulturotwórczą – dodają.

Co jeszcze zobaczymy na wy-
stawie? – Historia kolei dojazdo-
wych sięga XIX w. Już wtedy były 
ważnym ogniwem łączącym lud-
ność spoza Warszawy z sercem 
Polski. Na podstawie powstałych 
linii planowano i tworzono całe 
założenia urbanistyczne i archi-
tektoniczne. W XX wieku, mimo 
ciężaru wojen i kolejnych oku-
pacji, koleje dojazdowe były tym, 
co integrowało i spajało mental-
ność mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Były swego ro-
dzaju symbolem normalności 

Poznasz historię WKD, ale nie tylko tej kolei dojazdowej

w trudnych czasach. Na wystawie 
„Ciuchcie Warszawskie” zostanie 
przybliżona historia siedmiu ko-
lejek. Zaprezentowane zdjęcia są 
unikatami na skalę europejską, 
często nigdy niepublikowane ma-
ją tu okazję opowiedzieć o histo-
rii – zaznaczają przedstawiciele 
Stacji Muzeum.

Wśród siedmiu kolejek zo-
baczymy też: Kolej Wilanowską 
– to nieistniejąca wąskotorowa 
kolei dojazdowa, która kursowała 
dawniej z Warszawy do Wilanowa, 
Powsina i Konstancina, stając się 

z czasem częścią kolejki grójec-
kiej; Piaseczyńską Kolej Wąsko-
torową (dawniej Grójecką Kolej 
Dojazdową) – kiedyś kolej do-
jazdowa, współcześnie kursują-
ca jako linia turystyczna na trasie 
Piaseczno – Tarczyn; Kolej Mło-
cińską – istniejąca w latach 1929–
1943, normalnotorowa, prywatna 
kolej, łącząca Warszawę z Mło-
cinami, Łomiankami i składnicą 
amunicji w Palmirach w Puszczy 
Kampinoskiej; Kolej Marecką  
– istniejąca od 1897 do 1974 roku 
kolej wąskotorowa umożliwiająca 
w ostatnim okresie kursowania 
dotarcie z Radzymina i Marek na 
Pragę; Kolej Jabłonowską (zwaną 
także koleją karczewską) – kur-
sująca dawniej z Jabłonny przez 
Warszawę do Karczewa i Starej 
Miłosny; Kolej Poligonową – woj-
skowa linii wąskotorowa kursu-
jąca z Rembertowa, obsługująca 
także transport cywilny.

Start wystawy: 26 kwietnia, 
godz. 9-17. Miejsce: Stacja Muzeum  
ul. Towarowa 3, Warszawa.

Patronem medialnym wyda-
rzenia jest portal WPR24.pl. 
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P O D KO W A  L E Ś N A
Pokonać własne słabości 
i poprawić czas – takie 
cele stawiają przed sobą 
biegacze. 28 maja czeka 
na nich kolejne wyzwanie. 
Trwają zapisy na  
V Podkowiańską Dychę.

T o kolejna edycja im-
prezy, która znala-
zła uznanie wśród 
mieszkańców Podko-

wy Leśnej i nie tylko. Jest znako-
mitą okazją do dobrej zabawy, 
integracji lokalnej społeczności  
i popularyzacji biegania oraz za-
chęcania coraz większej liczby 
osób do aktywności fizycznej.  
V Podkowiańska Dycha to impre-
za dla rodzin, bo każdy znajdzie 
dystans odpowiedni dla siebie.

Głównym wydarzeniem im-
prezy będzie bieg na 10 km. Trasa 
będzie przebiegać ulicami Pod-
kowy i w Lesie Młochowskim. 
Uczestnicy muszą liczyć się z ry-
walizacją na różnych rodzajach 
nawierzchni. Kolejną propozy-
cją dla aktywnych jest Bieg bez 
Barier i nordic walking. W tym 
przypadku długość trasy wyniesie 

ok. 3 km. Przygotowano też dy-
stanse z myślą o najmłodszych. 
Dzieci do 8 lat pobiegną na 400 
metrów, zaś starsi na 800 m. Do 
7 maja opłata za pakiet startowy 
wynosi 39 zł, od 8 do 23 maja 50 zł, 
a w biurze zawodów 60 zł. Koszt 
udziału w biegu dziecięcym to  
10 zł. Zapisy prowadzone są na 
stronie datasport.pl/zapisy/por-
tal/zawody.php?zawody=2761. 

Uczestnicy V Podkowiańskiej 
Dychy, którzy ukończą bieg mo-
gą liczyć na pamiątkowe meda-
le i niespodziankę. Dla czołowej 
trójki w każdej kategorii prze-
widziano puchary oraz nagrody 
ufundowane przez organizato-
ra. Początek biegowych zmagań 
28 maja o godz. 10.

Patronat medialny nad V Pod-
kowiańską Dychą objęły „Gaze-
ta WPR” i portal WPR24.pl. [JM]

Biegacze czekają 
na Podkowiańską Dychę
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Ż Y W I E N I E
Masz w domu małego 
niejadka? Nie wiesz jak 
zachęcić go do jedzenia? 
Łatwo nie będzie, ale są 
sposoby, by przekonać 
malucha do nowości 
na talerzu. 

R odzice chcieliby, aby 
ich pociechy odży-
wiały się zdrowo. 
Problem w tym, że 

wiele dzieci niechętnie sięga 
po nowe potrawy czy warzywa. 
Zdarza się, że karmiąc malucha 
pod plasterkiem ulubionej szy-
neczki próbujemy „przemycić” 
kawałek ogórka lub papryki. Nic 
z tego – próba kończy się nie-
powodzeniem. Podpowiadamy 
jak przekonać dziecko do pró-
bowania nowych potraw. 

Zachęć malucha, by wspól-
nie z tobą przygotował sałatkę. 
Może wymieszać składniki lub 
wrzucać pokrojone przez ciebie 
warzywa do miski. W ten sposób 
dziecko będzie mogło się z wa-
rzywami „obyć”. Początkowo po 
wspólnym gotowaniu nasza po-
ciecha może nie mieć ochoty na 

By niejadek zjadł obiadek 
sałatkę. Jednak z czasem sama 
spróbuje składników. 

Jednym z rozwiązań pro-
blemu niejadka jest ketchup. 
Może się to wydawać dziwne, 
ale dzieci chętniej próbują no-
wych potraw gdy te okraszone 
są czerwonym sosem. Czasem 
warto zaryzykować i skropić 
ketchupem nawet brokuły. 
Może maluchowi zasmakuje?

Zdarza się, że dziecko, które 
trafi ło do przedszkola nie bę-
dzie chętne do jedzenia tego, co 
rówieśnicy. W tym przypadku 

potrzebny jest czas. Gdy nasz 
szkrab zobaczy, że inni spoży-
wają zupę czy brokuły sam też 
będzie chciał spróbować. Na-
wet jeśli zje tylko kilka łyżek 
lub małą brokułę to i tak bę-
dzie sukces. Zapewne później 
spożyje większą porcję. [AS]

Zachęć swoją 
pociechę, by 
wspólnie z tobą 
przygotowała 
np. sałatkę

Niby dlaczego dziewczynka 
nie może grać w piłkę, a chło-
piec malować? Dzieci przejawia-
ją różne zainteresowania i warto 
zauważyć, że liczba dziedzin za-
rezerwowana dla konkretnej gru-
py się zawęża. Na przykładzie 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Ja-
neiro widać to doskonale. Niektó-
re z dyscyplin w wykonaniu pań 
cieszą się zdecydowanie większą 
popularnością niż w przypadku 
mężczyzn. W związku z tym warto 
dać dziecku szansę na przyszłość.

Z A J Ę C I A
Przedszkolaki mają ogromne 
pokłady energii i chcą 
poznawać świat. Swoje pasje 
mogą realizować dzięki 
zajęciom dodatkowym, 
jednak bywa, że rodzice 
mają nieco inne plany.

K ażdy chce, żeby jego 
dziecko było najlepsze 
i osiągało sukcesy. 
Wspieramy pociechy

w dążeniu do realizacji marzeń, 
ale czasami nie zastanawiamy się 
nad ich potrzebami. Czy dotyczy 
to przedszkolaków? Oczywiście! 
Do kwestii zajęć dodatkowych 
dla swoich dzieci rodzice nie 
powinni podchodzić w sposób 
schematyczny. Czasami włącza 
się działanie na zasadzie „tego 
dziewczynka nie powinna robić” 
albo „to nie dla chłopca”. Niektó-
rzy powiedzą, że nie ma w tym 
nic złego. Może i tak, ale war-
to zastanowić się, co zyskujemy 
takim postępowaniem.
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Z pewnością rodzice będą za-
dowoleni, że córeczka chodzi 
na zajęcia tańca, a synek gra 
w piłkę. W rzeczywistości dzieci 
chciałyby zamienić się rolami. 
Nie pozostaje im nic innego jak 
rozpocząć strajk i protestować. 
W ten sposób na ulicę wyległaby 
armia niezadowolonych przed-
szkolaków. Być może wtedy ro-
dzicom zapaliłaby się czerwona 
lampka, że zmuszają pociechy 
do zajęć, które nie sprawiają im 
specjalnej radości.

Przedszkolaki mają różne zainteresowania
Zajęcia drogą do sukcesów

Często kierujemy się też stereo-
typami. Słyszymy karate i myśli-
my od razu o walce, złamaniach, 
siniakach. Rzeczywistość okazuje 
się inna. Karate stawia na opano-
wanie ciała, skupienie i dokład-
ną pracę nad szczegółami. A piłka 
nożna to nie tylko wślizgi i kontu-
zje, także dobra zabawa i szansa 
na wypracowanie kondycji. Zajęcia 
z tańca dają możliwość poznania 
ciekawych układów choreografi cz-
nych, ale i kultury innych krajów.

Rodzice powinni pamiętać, że 
najważniejsze jest to, aby ich dzie-
ci realizowały swoje pasje. Zaję-
cia mają im dostarczać radości 
i sprawiać przyjemność. Dziecko 
nie może odbierać dodatkowych 
warsztatów jako kary. Czasami 
wydaje się, że coś zarezerwowa-
ne jest do jednej płci. Kilka dni 
temu po złoty medal olimpijski 
w rzucie młotem sięgnęła Anita 
Włodarczyk. Spełniła marzenia 
swoje i bliskich, a także wszyst-
kich Polaków. Talenty rodzą się 
już w przedszkolach. [JM]
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Przegląd przedszkoli niepublicznych

N A U K A
Ludzki mózg z wiekiem „kostnieje”. 
Mówiąc wprost: coraz trudniej przy-
chodzi wtedy przyswajanie wiedzy, 
zwłaszcza nauka języków obcych. 
Warto więc taką naukę rozpocząć 
jak najwcześniej. Kiedy? Naukow-
cy twierdzą, że kobiety w 24 tygo-
dniu ciąży powinny na głos czytać 

literaturę w języku obcym. Nawet 
tę najprostszą. W ten sposób ma-
luch „osłuchuje” nowy język. A co 
gdy dziecko przyszło na świat? Na-
ukę języka obcego może rozpocząć 
już dwulatek, choć nie jest to jeszcze 
„świadome” działanie. Z upływem 
czasu język obcy wprowadzajmy 

Z językiem obcym „oswajajmy” 
dziecko od najmłodszych lat

w grach, zabawach, piosenkach. 
Warto zachęcić malucha np. do 
obejrzenia ulubionej bajki w języku 
angielskim. Jeśli malec złapie bakcy-
la należy zastanowić się nad... wysła-
niem dziecka na zajęcia dodatkowe. 
Niech nauka języka obcego stanie się 
jego prawdziwą pasją. [AS]  

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

ZAJĘCIA 
W RAMACH CZESNEGO

KUCHNIA/
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

Niepubliczne przedszkole TUPTUŚ 
z oddziałem publicznym 

Świetlica szkolna 6– 12 lat

Brwinów, ul. Dworska 5, tel. 601 989 473,
www.tuptus.net.pl

pakiet II 500 zł; pakiet III 850 zł; 
oddział publiczny za 1zł; klasa Zero

7.00-18.00 j. angielski, pediatra, korektywa, rytmika, logorytmika, 
logopeda, zajęcia plastyczne, kulinarne, teatralne

własna kuchnia pakiet I 150 zł za miesiąc; 
pakiet II za miesiąc 225 zł

Przedszkole
Baby Academy Grodzisk

Grodzisk Mazowiecki, ul. Dworska 15, 
tel. 510 173 666,  grodzisk@babyacademy.pl 

www.babyacademy.pl

wpisowe - 300 zł 
czesne - 650 zł (opłata miesięczna

w tym  wyżywienie i zajęcia dodatkowe)

7.00 -18.00 j. angielski codziennie, rytmika, zumba,   logopedia,  papieroplastyka, dogoterapia,  
teatrzyk 1 x miesiącu, opieka psychologa, warsztaty dla rodziców z dziećmi

zdrowy catering, 
realizacja wszystkich 

diet i zaleceń dietetyka

od sierpnia bezpłatne 
zajęcia adaptacyjne

Niepubliczne Przedszkole
 Tosi i Franka

Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 45, 
tel. 660-533-740, biuro@ptif.pl 

www.ptif.pl

wpisowe - 300 zł czesne - 550 zł
 (w tym wyżywienie i zajęcia)

6:30 - 18:00 w pakiecie codzienne stymulujące zajęcia dydaktyczne oraz: j. angielski (3 razy w tygodniu), 
codzienna poranna gimnastyka, rytmika (2 razy w tygodniu), spotkania 

z ciekawymi ludźmi, kuchcikowi, klub naukowca, wesoła gimnastyka buzi i języka, pętelkowo, 
logopedyczne badania przesiewowe, wielka piaskownica, szafy kreatywne, własny ogród

własna kuchnia HACCP 
z nadzorem dietetyka; 

4 nielimitowane posiłki 
w cenie czesnego

5 BEZPŁATNYCH
 dni adaptacyjnych

Niepubliczne Przedszkole 
Koziołki

Kanie Helenowskie, ul. Piłsudskiego 28 tel. 515 275 420
kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

www.przedszkolekoziolki.pl      

wpisowe - 500 zł 
czesne - 1200 zł

7.00-18.00 rytmika, korektywa, logorytmika, j.angielski, j. francuski, 
programowanie (w najstarszej grupie)

własna kuchnia bezpłatne

Przedszkole 
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA 

Piastów

Piastów, Rezydencja Warszawska, ul. Warszawska 43, 
tel. 505-064-505, 

piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl 
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

wpisowe-500 zł          
czesne - 1150 zł (opłata miesięczna 

w tym wyżywienie i zajęcia dodatkowe).
Preferencyjne ceny dla klientów 

Rezydencji Warszawska.

7.00 - 18.00 pakiet 9. zajęć: j. angielski codziennie (lektor polski,  native speaker), 
rytmika z orkiestra dziecięca, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami 

korektywy, warsztaty plastyczne, warsztaty naukowe/przyrodnicze, warsztaty 
psychologiczne, spotkania ze sztuką, taniec i zabawy z baletem, 

warsztaty teatralne

własna,  
zdrowa kuchnia, 
system HACCP, 

nadzór dietetyka 
(w cenie czesnego)

od września do czerwca 
BEZPŁATNE

zajęcia w soboty 10-12

Przedszkolna 
AKADEMIA UŚMIECHU

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 61, tel. 533-033-122, 
tel. 668-411-699 

www.montessori-pruszkow.com    

wpisowe - 300 zł
 czesne - 850 zł 

(opłata miesięczna w tym  
wyżywienie i zajęcia dodatkowe)

7.00 -18.00 pakiet 9. zajęć:  j. angielski 3 x w tygodniu, rytmika z orkiestrą dziecięcą, 
gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, warsztaty naukowe,

zajęcia małego chemika, rytmika, warsztaty teatralne, 
zajęcia taneczne (* nauka śpiewu przy akompaniamencie gitary)

catering,
 system HACCP

zajęcia adaptacyjne  
trwają jeden tydzień

i są bezpłatne; istnieje 
możliwość wykupienia 

karnetu 30. godzinnego

Niepubliczne Przedszkole 
Montessori

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 16, tel. 22 758 50 50 
lub 608 783 589, 

www.przedszkole-montessori.com

koszt pobytu ustalany indywidualnie 
dla każdego dziecka

7.00-17.00 j. angielski, rytmika z umuzykalnianiem, gimnastyka ogólnorozwojowa, 
zajęcia z ceramiki (profesjonalne zajęcia ze szkliwieniem i wypalaniem), 

zajęcia kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi (podczas których dzieci poznają 
np. różne zawody), koncerty muzyczne, teatrzyk dla dzieci

własna kuchnia 
(śniadanie, obiad, 

podwieczorek)

bezpłatne

Przedszkole 
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA 

Pruszków 
(także grupy integracyjne)

Pruszków, Osiedle Sunhouse,  ul. Gałczyńskiego 31, 
tel. 730 300 454, 

pruszkow@pomaranczowa-ciuchcia.pl, 
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

wpisowe - 500 zł 
czesne - 1150 zł (opłata miesięczna 

w tym  wyżywienie i zajęcia dodatkowe). 
Preferencyjne ceny dla klientów

LW Development

7.00 -18.00 pakiet 9. zajęć: j. angielski codziennie (lektor polski, native speaker), 
rytmika z orkiestra dziecięca, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami 

korektywy, warsztaty plastyczne, warsztaty naukowe/przyrodnicze, 
warsztaty psychologiczne, spotkania ze sztuką, 
taniec i zabawy z baletem, warsztaty teatralne

własna,  
zdrowa kuchnia, 
system HACCP, 

nadzór dietetyka 
(w cenie czesnego)

od września do czerwca 
BEZPŁATNE 

zajęcia w soboty 10-12

 Punkt Przedszkolny 
„Wesołe Kangurki”

Pruszków, ul. Ceglana 14/11 tel. 697-124-127
przedszkole@wesolekangurki.pl

www.wesolekangurki.pl

 czesne - 490 zł  7.00- 18.00  j. angielski, rytmika, plastyka, teatrzyki, realizacja podstawy 
programowej, gimnastyka, zajęcia logorytmiczne, uroczystości

 catering z innego 
przedszkola

 bezpłatne

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

WIEK PRZYJMOWANYCH
DZIECI/ZAJĘCIA  W RAMACH CZESNEGO

KUCHNIA/
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

Żłobek TUPTUŚ Brwinów, ul. Dworska 5, tel. 601 989 473, 
www.tuptus.net.pl

pakiet I 850 zł, 
pakiet II 1000 zł

7.00-18.00 od 1 roku
 j. angielski, pediatra, gimnastyka korekcyjna, rytmika,  zajęcia plastyczne, kulinarne, teatralne 

(*nauka śpiewu przy akompaniamencie gitary)

własna kuchnia pakiet I 150 zł za miesiąc; 
pakiet II za miesiąc 225 zł

Żłobek 
Baby Academy 

Grodzisk

Grodzisk Mazowiecki, ul. Dworska 2
 tel. 510 173 666 grodzisk@babyacademy.pl 

www.babyacademy.pl

wpisowe-400 zł czesne- 1000zł  
(opłata miesięczna w tym  wyżywienie 

i zajęcia dodatkowe)

7.00 - 18.00 od 10 miesiąca
 j. angielski, zumba, logopedia, papieroplastyka, dogoterapia, warsztaty dla rodziców z dziećmi

zdrowy catering, 
realizacja wszystkich 

diet i zaleceń dietetyka

bezpłatny tydzień
 adaptacyjny

Niepubliczny 
Żłobek 

Koziołki

Kanie Helenowskie, ul. Piłsudskiego 28, 
tel.515 275 420, kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl 

www.przedszkolekoziolki.pl   

wpisowe-500 zł 
czesne-1200zł 

7.00-18.00 od 2- 3 lat własna kuchnia bezpłatne

Żłobek 
POMARAŃCZOWA 

CIUCHCIA 
Piastów

Piastów, Rezydencja Warszawska,
ul. Warszawska 43, 

tel. 505-064-505, piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl 
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

wpisowe - 500 zł czesne - 1310 zł;  1170 zł
– pobytdo 13.00; 820 zł - 10 dni;  

preferencyjne ceny dla klientów 
Rezydencji Warszawska

7.00-18.00 od 18. miesiąca życia
 W ramach czesnego: pełne wyżywienie, rytmika, gimnastyka, plastyczna akademia malucha,

spotkania ze sztuką. Dodatkowo opieka lekarza pediatry oraz psychologa.

własna,  zdrowa kuchnia, 
system HACCP, 

nadzór dietetyka 
(w cenie czesnego)

od września do czerwca 
BEZPŁATNE 

zajęcia w soboty 10-12

Niepubliczny 
żłobek 
BAJKA

Pruszków, ul. Berenta 10,  
tel.533-033-122; 668-411-699 

www.bajka-pruszkow.pl

wpisowe - 300 zł czesne - 950 zł 
– opłata dla grupy żłobkowej 

( w tym wyżywienie 
i zajęcia dodatkowe) 

lub 550 zł za pół dnia

7.00 -18.00 od 1 roku
pakiet 9. zajęć: j. angielski 3 x w tygodniu, rytmika z orkiestra dziecięca, gimnastyka 

ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, warsztaty naukowe, zajęcia małego 
chemika, rytmika, warsztaty teatralne, zajęcia taneczne 

(*nauka śpiewu przy akompaniamencie gitary)

catering , 
system HACCP

zajęcia adaptacyjne  trwają jeden
 tydzień i są bezpłatne; 

istnieje możliwość wykupienia
 karnetu 30. godzinnego
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www.poradniausmiech.pl
Znajdziesz na na facebook’u:

 Monika Dradrach 

P oczątkowo przypuszczano, że 
do uzyskania zadowalających 
postępów w szkole wystarczy 
dziecku odpowiedni poziom 

rozwoju intelektualnego. Okazało się, 
że tak nie jest. Czasem dzieci wykazu-
jące się ilorazem inteligencji wyższym 
niż przeciętny nie czynią w szkole za-
dowalających postępów.

Dziecko, które rozpoczyna naukę 
w szkole aby mogło w niej odnosić suk-
cesy i odnaleźć się w nowym środowi-
sku  powinno być dobrze przygotowane 
pod każdym względem

Gotowość szkolna odnosi się do sfe-
ry najbliższego rozwoju, czyli tego co  
dziecko  może w niedługim czasie  osią-
gnąć.  Odpowiedni rozwój intelektual-
ny, emocjonalno – społeczny i fizyczno 
– spomatyczny jest warunkiem osią-
gnięcia sukcesów w szkole.

Oprócz odpowiednio wysokiego po-
ziomu inteligencji niezbędne są także:
1.  Prawidłowy rozwój fizyczny i ru-

chowy – odpowiedni wzrost i wa-
ga dziecka, odporność na choroby 
i zmęczenie. Ważna jest także spraw-
ność ruchowa, odpowiednio precy-
zyjne i skoordynowane ruchy dziecka 
, umiejętność hamowania pewnych 
impulsów ruchowych (to pozwa-
la usiedzieć w ławce), dobra 
orientacja przestrzenna, 
a także koordynacja i pa-
mięć wzrokowo-rucho-
wo-słuchowa.

2.  Rozwój poznawczy. Tu 
ważne są między inymi:

– spostrzeżenia – głównie wzroko-
we i słuchowe, dziecko prawidło-
wo rozpoznaje i różnicuje kształty, 
zdolność syntezy i analizy,

– uwaga – dziecko potrafi elimino-
wać zbędne bodźce zewnętrzne,

– pamięć – pojawiają się cechy pa-
mięci dowolnej, występuje też zapa-
miętywanie intencjonalne. Wzrasta 
też stopień trwałości pamięci.

– mowa – jest zrozumiała,  dziec-
ko używa wszystkich części mowy 
i złożonych form gramatycznych, 
wypowiedzi są pełne i adekwatne 
do tematu

– myślenie – jest to etap myślenia 
konkretno – wyobrażeniowego, po-
prawne rozumowanie przyczyno-
wo – skutkowe jest prawidłowe.

3. Rozwój emocjonalno – społeczny – 
dziecko jest na ogół pogodne, pozy-
tywnie ustosunkowane do otoczenia. 
Wchodzi w coraz bardziej skompli-
kowane sytuacje społeczne, którym 
musi podporządkować swoje chęci 
i pragnienia. Umie rozpoznawać sta-
ny emocjonalne innych, jego własna 

uczuciowość jest nadal krótkotrwa-
ła i zmienna.

Mówiąc zatem o gotowości szkol-
nej, musimy mieć na uwadze wszyst-
kie trzy ww sfery. 

Poszczególne sfery rozwoju przenikają 
się i warunkują się wzajemnie. Dziecko 
u którego jeden z powyższych aspektów 
nie jest jeszcze w pełni rozwinięty jest 
narażone na niepowodzenia szkolne i co 
za tym idzie pogłębianie się trudności. 

Rodzice powinni systematycznie 
wspierać dziecko w pełnym rozwoju 
poprzez wspólne gry i zabawy, czyta-
nie książek, wycieczki i pokazywanie 
świata. W rozwoju społeczno-emocjo-
nalnym dziecka udział rodzica jest wręcz 
niezbędny ponieważ to głównie  poprzez 
przykład płynący z domu dziecko uczy 
się nawiązywania i podtrzymywana kon-
taktów społecznych oraz nabywa umie-
jętności radzenia sobie z emocjami. 

Przykłady ćwiczeń i zabaw które ro-
dzice mogą wykorzystywać wspierając 
rozwój swojego dziecka znajduje się na 
stronie www.poradniausmiech.pl w za-
kładce Kącik dla rodziców.

Rodzic przed wysłaniem dziecka do 
pierwszej klasy ma prawo czuć się 

niepewnie i mieć wątpliwości czy 
jego dziecko osiągnęło już go-

towość szkolną. W celu roz-
wiania swoich wątpliwości 
zawsze warto skontaktować 
się z Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną „Uśmiech” 
i wykonac badanie gotowo-
ści szkolnej dziecka. Zapisy  
pod nr tel. 608 129 340. 

Gotowość szkolna 
dziecka

Artykuł sponsorowany

T uptuś jest znaną pla-
cówką na brwinow- 
skim rynku oświato-
wym. Stałe podnosze-

nie jakości oraz dostosowywanie 
swojej oferty do potrzeb środo-
wiska lokalnego owocuje ciągłym 
rozwojem czego dowodem jest 
obecna forma placówki. Powsta-
łe prawie dekadę temu Niepu-
bliczne Przedszkole w lipcu 
2014r wyodrębniło oddział 
żłobkowy do Niepublicznego 
Żłobka, umożliwiając zapew-
nienie opieki dzieciom w wie 
ku 1-3 lat, który wciąż cieszy się 
sporym zainteresowaniem oraz 
uznaniem wśród rodziców. 

W ramach podjętej współpra-
cy z Gminą Brwinów od września 
2016r. nasza placówka prowadzi 
Oddział Publiczny Niepublicz-
nego Przedszkola, do którego 
uczęszczają dzieci 4-letnie. Funk-
cjonuje on wg zasad obowiązują-
cych w przedszkolach gminnych. 

Oferta przedszkola zawie-
ra m.in. prowadzenie oddzia-
łu zerówkowego czy pobytu  
„za złotówkę”. 

We wrześniu 2015r. placów-
ka rozszerzyła swoją działal-
ność o Świetlicę szkolną dla 
dzieci w wieku 7-12 lat. Każde-
mu podopiecznemu zapewnia-
my w niej opiekę pedagogiczną, 
pomoc w odrabianiu lekcji oraz 
udział w wybranych zajęciach 

Prywatnie, publicznie i „za złotówkę” 
 czyli TUPTUŚ dla każdego!

dodatkowych tj. ceramika, ju-
do, taniec czy języka angielskiego. 

Zespół oświatowy mieści się 
w nowocześnie wyposażonym 
budynku w pobliżu centrum 
miasta. Duży parking umoż-
liwia rodzicom bezkolizyjne 
parkowanie. Otoczona zielenią, 
w sąsiedztwie Parku Miejskie-
go i z dala od ruchu ulicznego 
placówka zapewnia podopiecz-
nym maksimum bezpieczeństwa. 
Rozległy plac zabaw wraz z wy-
dzielonym terenem zielonym po-
zwala na swobodną aktywność 
ruchową. Budynek posiada czte-
ry kolorowe, przestronne sale 
dydaktyczne z wyodrębniony-
mi łazienkami dostosowanymi 
do potrzeb wychowanków, sa-
lę do zajęć specjalistycznych, 
salę do zajęć rekreacyjnych, 
szatnię oraz stołówkę z własną 

kuchnią. Wszystkie sale są wy-
posażone w bogatą bazę dydak-
tyczną oraz nowoczesny sprzęt 
multimedialny. 

Placówka stale poszerza za-
kres współpracy ze specjalistami 
z różnych dziedzin oraz instruk-
torami dzięki czemu dzieci mogą 

rozwijać swoje predyspozycje 
i zainteresowania uczestnicząc 
w zajęciach dodatkowych tj. lo-
gorytmika, rytmika, nauka języka 
angielskiego, taniec, judo, basen 
czy jazda konna.

Nasi pedagodzy posiadają 
kwalifikacje do objęcia dzieci 
fachową opieką pedagogiczną, 
w ramach której prowadzona jest 
szczegółowa diagnoza osiągnięć 
dzieci i ich możliwości rozwojo-
wych, także tych mających różny 
stopień zaburzeń psychorucho-
wych. Opiera się ona także na 
współpracy z psychologiem, 
logopedą, terapeutą SI oraz in-
struktorem korektywy a także 
instytucjami tj. Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna czy 
Ośrodek Twórczego Rozwoju. 
Dzięki temu każdy rodzic otrzy-
muje pełną informację dotyczącą 

Niepubliczne Przedszkole  
i Żłobek Tuptuś
ul. Dworska 5, 05-840 Brwinów
tel. 601 989 473
e-mail: biuro@tuptus.net.pl 

www.tuptus.net.pl

Reklama

Artykuł sponsorowany

swojego dziecka w sferze fizycz-
nej i psychicznej, w tym rów-
nież emocjonalnej.

Ponadto ściśle współpracu-
jemy np. ze Szkołą Podstawową  
im. T. Kościuszki w Brwinowie, 
Oddziałem dla dzieci Publicznej 
Biblioteki w Brwinowie i miejsco-
wymi przedstawicielami handlu 
i usług tj. farmaceuci, handlowcy, 
fryzjerzy czy służby ratownicze 
w celu wzbogacenia codziennych 
zajęć edukacyjnych. Tradycją stał 

się także udział w akcjach eduka-
cyjnych w zakresie zdrowia i hi-
gieny tj. Mamo, tato wolę wodę, 
Kubusiowi Przyjaciele Natury czy 
Akademia Aquafresh.

Dla dzieci, które dopiero roz-
poczną przygodę z przedszkolem/
żłobkiem organizujemy zajęcia 
adaptacyjne. Z doświadczenia 
wiemy jak ważny dla rozwoju 
sfery poznawczej i społecznej 
jest kontakt ze środowiskiem 
przedszkolnym a profesjonal-
na, posiadająca kwalifikacje ka-
dra stanowi wsparcie dla każdego 
nowego, nieraz trudnego, kroku 
w przyszłość. 

Wychodząc naprzeciw ciągle 
spieszącemu się społeczeństwu 
zapewniamy transport dzieciom 
z i do placówki. Nasze przedszko-
laki uwielbiają Tuptusiowy Kin-
derbus, w którym bezpiecznie 
– każde w swoim foteliku – prze-
mierzają ulice w drodze przed-
szkola i z powrotem, a rodzice 
nie martwią się odległością pla-
cówki od domu.
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P R Z E D S Z K O L E
Pójście do przedszkola 
oznacza rewolucję  
w życiu kilkulatka. Jak 
przygotować dziecko  
na rozłąkę z rodzicami?

Nowe otoczenie, inne 
niż w domu zwyczaje 
związane z zabawą, je-
dzeniem, a nawet spa-

niem. To tylko niektóre ze zmian, 
do jakich trzeba przygotować po-
ciechę przed pierwszym dniem  
w przedszkolu. Stres często prze-
żywają też sami rodzice. Jak na to 
wszystko przygotować malucha? 
Jest kilka sposobów. 

Oswajanie z tym, co czeka 
dziecko powinno rozpocząć się 
na długo przed pierwszą wizy-
tą w placówce. Najlepiej zacząć 
od zwykłej rozmowy i opowie-
dzieć maluchowi jak będzie 
wyglądało życie przedszkola-
ka, w tym o nowych kolegach, 
miejscu, pani i wspólnej za-
bawie. Co zrobić jeśli rodzice 
przegapili czas na takie przy-
gotowania? – To, co na pewno 
trzeba zrobić, to oswoić malucha 
z miejscem. Np. podczas spa-
ceru pokazać jak ono wygląda. 
I uważać na to, co mówimy, aby 
nie przedstawiać przedszkola ani 
w przesadnie atrakcyjny sposób, 
ani nie straszyć dziecka – mówi 
Ewa Ilczyszyn, dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedago- 
gicznej w Pruszkowie.

Większą uwagę należy zwró-
cić na emocje, które pojawia- 
ją się przy „zapoznawaniu” się 
z nowym miejscem. – Jeśli widzi-
my, że dziecko boi się, przytula, 
że pojawia się jakiś lęk, można 
np. porównać chodzenie do 
przedszkola z chodzeniem ro-
dziców do pracy – wyjaśnia dy-
rektor pruszkowskiej poradni. 

Często w takich sytuacjach 
rodzice używają argumentu, 

przedszkole będzie już lubianym 
i oswojonym miejscem, takie sy-
tuacje mogą wywoływać lęk – za-
znacza Ewa Ilczyszyn. I dodaje:  
– Ważne jest ustalenie rytuałów 
i wprowadzenie regularnego try-
bu, czyli np. pobudki i czasu na 
sen o tych samych porach, czy 
sposobu pożegnania z rodzica-
mi w przedszkolu. W ten sposób 
unikniemy dodatkowych napięć 
i nerwowych sytuacji.

Na nadchodzące zmiany po-
winni przygotować się również 
rodzice. – Jeśli nie jesteśmy 
przekonani, że przedszkole 
to dobre miejsce dla naszego 
dziecka, maluch natychmiast to 
wyczuje. Dobrym rozwiązaniem 
jest też, aby przynajmniej na po-
czątku pociechę do przedszko-
la odprowadzało to z rodziców, 
które reaguje mniej emocjonal-
nie na nową sytuację – mówi 
dyr. Ilczyszyn.

Jeśli po pierwszym miesiącu 
będą pojawiały się niepokojące 
sygnały, że maluch źle adoptuje 
się w przedszkolu, rodzice mogą 
skorzystać z pomocy pruszkow-
skiej poradni. – Czasami wystar-
czy jedna rozmowa – twierdzi 
dyrektor placówki. I zaznacza:  
– Na wszystko przygotować się 
nie da. Ważne, aby nie bać się 
tych pierwszych dni. [RED.]

że pociecha jest już duża i dla-
tego idzie do przedszkola. To 
błąd. Ewa Ilczyszyn: – Nie mów-
my dziecku takich rzeczy, bo 
to nie jest prawda. Trzylatek 
nie jest duży. Dalej jest malu-
chem. Nie przekonujmy też, że 
sobie świetnie poradzi, ponie-
waż momenty mogą być różne. 

To nie musi być trudna rozłąka
Przygotowanie dziecka do pierwszej wizyty w przedszkolu

Powiedzmy raczej, że to taki etap  
i czas na pójście do przedszkola. 

A jak postępować w pierw-
szych dniach rozłąki? – Przede 
wszystkim należy unikać pośpie-
chu rano i wieczorem. To często 
trudne, ale ważna jest dobra or-
ganizacja. Dziecko powinniśmy 
budzić odpowiednio wcześnie, 
aby miało czas na przytulenie się, 
spokojne zjedzenie śniadania. Po-
dobnie po południu. Rodzice po-
winni pilnować, aby nie spóźniać 
się po odbiór malucha. Nawet jeśli 

Oswajanie z tym,  
co czeka dziecko  
w przedszkolu, 
powinno rozpocząć 
się na długo przed 
pierwszą wizytą  
w placówce 
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Wyprawka, czyli  
w co wyposażyć dziecko

Z A K U P Y
Pierwsze dni  
w przedszkolu mogą być 
dla dziecka stresujące. 
Zadbajmy więc, by niczego 
mu nie zabrakło. Pomocna 
będzie tu wyprawka  
dla naszego malucha.

K redki, flamastry, far-
by, klej, nożyczki, strój 
na zajęcia sportowe, 
buty na zmianę...  

– wyliczenie wszystkich rzeczy 
wchodzących w skład przed-
szkolnej wyprawki nie jest łatwe. 
Większość placówek z dużym wy-
przedzeniem przekazuje listę rze-
czy potrzebnych na zajęcia. A ta 
nie jest krótka. Jej skompletowa-
nie wymaga niekiedy dużej ilo-
ści czasu, a na pewno pieniędzy. 

Przygotowanie wyprawki naj-
lepiej rozpocząć miesiąc lub dwa 
tygodnie przed przysłowiowym 
„pierwszym dzwonkiem”. Dlacze-
go? Wyprawka dla przedszkolaka 

obejmuje strój na zajęcia spor-
towe, buty na zmianę – najlepiej 
na rzepy lub wkładane, a warto 
pomyśleć również o dodatko-
wym komplecie ubrań na zmia-
nę. Nabycie tych rzeczy, zwłaszcza 
butów, wymaga wizyty w sklepie 
wraz z maluchem. Jeśli będziemy 
kupować „na oko”, może się oka-

zać, że ubranka są za duże, lub co 
gorsza za małe. 

Druga część wyprawki to ar-
tykuły higieniczne. Mydło, pasta, 
szczoteczka do zębów, ręcz-
nik, chusteczki, papier toaleto-
wy, szczotka lub grzebień – to 

podstawowe artykuły w jakie 
powinniśmy zaopatrzyć nasze-
go przedszkolaka.

Wyprawka, to w dużej czę-
ści artykuły papiernicze. Tu li-
sta może różnić się w zależności 
od wymogów danego przedszko-
la. Jednak zawsze znajdziemy 
na niej takie pozycje jak: kredki, 
blok, papier kolorowy, farby pla-
katowe, akwarele, pędzelki, klej, 
nożyczki, bibuła, ołówki i gumka. 
W niektórych placówkach coraz 
częściej zamiast albo obok plaste-
liny wymagana jest glina. 

Wszystkie przedmioty wcho-
dzące w skład przedszkolnej wy-
prawki powinny być odpowiednio 
oznaczone – na artykułach pa-
pierniczych można obok imie-
nia i nazwiska (to pomocne jest 
dla przedszkolanek) narysować 
kwiatek lub słoneczko. Dzięki te-
mu nasz maluch nie pomyli swoich 
przyborów z wyprawką kolegów. 
Do ubranek warto doszyć tasiemkę 
z inicjałami lub wykonać haft. [AS]

Przedmioty 
wchodzące  
w skład 
przedszkolnej 
wyprawki powinny 
być oznaczone
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ZTM chce buspasa w Al. Jerozolimskich
R E G I O N

Trwają gorączkowe 
przygotowania do 
zapewnienia pasażerom 
komunikacji zastępczej  
w czasie wyłączenia z ruchu 
podmiejskiej linii kolejowej 
nr 447. Stołeczny Zarząd 
Transportu Miejskiego 
podchwycił pomysł władz 
Pruszkowa i stara się  
o wytyczenie buspasa  
w Al. Jerozolimskich.

O możliwości wytyczenia 
buspasa, który ułatwi 
przepływ komuni-
kacji zastępczej, in-

formowaliśmy już na początku 
grudnia. Wówczas z takim postu-
latem wystąpili włodarze Prusz-
kowa, sugerując, że pas mógłby 

zostać wytyczony na odcinku od 
ich miasta do Ursusa. Okazuje 
się, że nitka dla autobusów ma  
duże szanse na powstanie, ale od 
granicy Warszawy do Dworca Za-
chodniego. Stara się o to Zarząd 
Transportu Miejskiego. – Buspas 
ma być w granicach Warszawy. 
Liczymy na to, że uda się wyty-

czyć być może jeszcze w czasie 
wakacji – mówi nam Igor Kraj-
now z biura prasowego ZTM.

Wprowadzenie tej zmiany 
w wakacje ułatwiłoby kierow-
com przyzwyczajenie się do no-
wego rozwiązania w warunkach 

mniejszego ruchu. We wrze-
śniu, gdy wstrzymany zostanie 
ruch pociągów, szok miałby być 
mniejszy. Ostateczna decyzja w tej 
sprawie należy do Zarządu Dróg 
Miejskich w Warszawie.

A co wiemy o samej komunika-
cji zastępczej? Niestety, niewie-
le. Pewnych informacji brakuje, 

od wielu miesięcy słyszymy jedy-
nie zapewnienia, że przygotowa-
nia do jej uruchomienia trwają. 
– Szczegóły są w dalszym ciągu 
dopinane. Przedstawimy je tak 
szybko jak to tylko będzie możliwe 
– zaznacza Igor Krajnow. [JW]

M I C H A Ł O W I C E
Łzy i smutek pojawiają się, gdy 
nasz czworonożny ulubieniec za-
ginie. Można uniknąć takiej sytuacji. 
Wystarczy zaczipować psa, dzię-
ki czemu jego odnalezienie będzie 
łatwiejsze. Aby skorzystać z akcji 
bezpłatnego czipowania psów w 
Michałowicach należy spełnić kilka 

warunków. Przede wszystkim trze-
ba posiadać adres zameldowania 
na terenie gminy. Ponadto, właści-
ciel musi okazać dowód tożsamo-
ści, a także książeczkę zdrowia psa 
i potwierdzenie świadectwa szcze-
pienia pupila przeciwko wściekliź-
nie. Należy też wypełnić wniosek 

Darmowe 
czipowanie psów

o przeprowadzenie zabiegu ozna-
kowania zwierzęcia. Czipowanie 
psów z terenu gminy Michałowice 
odbywa się w gabinecie weteryna-
ryjnym przy ulicy ks. Ignacego Sko-
rupki 5a w Piastowie. Akcja trwa 
do 15 grudnia bądź wyczerpania 
środków finansowych. [JM]  

Pozostał niedosyt
 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
Powtórka z rozrywki. Tak 
jak rok temu, koszykarki 
Pannattoni Europe Lider 
Pruszków zakończyły sezon 
w ćwierćfinale rozgrywek 
I ligi. Pozostał niedosyt.

F azę play-off koszy-
karki z Pruszkowa 
rozpoczęły od rywa-
lizacji z Grot Mobilis 

Pabianice. W pierwszym me-
czu rozbiły rywalki w pył (63:34). 
Rewanż gorący. Koszykarki  
z Pabianic wypruwały sobie ży-
ły, żeby doprowadzić do trze-
ciego spotkania. W ostatniej 
kwarcie prowadziły 48:46, ale 
Alicja Minczewska i Zuzanna 
Wrzesień dały awans Lidero-
wi (55:52). W ćwierćfinale nie 
było już tak łatwo. Pomarań-

czarnia była bezlitosna dla ekipy 
z Pruszkowa (77:58, 79:54). – Wy-
nik pierwszego meczu z Poma-
rańczarnią MUKS Poznań nie 
odzwierciedla tego, co dzia-
ło się na parkiecie. W trzeciej 
kwarcie prowadziliśmy wyrów-
naną walkę. Wkradły się błędy, 
złe decyzje i rywalki wypraco-
wały przewagę ponad 10 punk-
tów. U siebie chcieliśmy wygrać 
i doprowadzić do trzeciego me-
czu. Dziewczyny były zmoty-
wowane, głodne zwycięstwa  
i chyba to je sparaliżowało. Za-
notowaliśmy 32 straty, a to na 
tym poziomie nie powinno się 
zdarzyć – wyjaśnia Jacek Ryb-
czyński, trener Lidera.

Ale w trakcie sezonu w ze-
spole nie było kolorowo. Przed 
startem rozgrywek trener Ryb-
czyński rwał sobie włosy z gło-
wy, bo musiał zgrać zespół. Po 
poprzednich rozgrywkach w Li-
derze zostało sześć zawodni-
czek. Co prawda udało się 
zakontraktować Monikę Bie-
niek, Marzenę Marciniak, Alicję 
Minczewską i Katarzynę Szyl-

ler, ale cały czas ławka była zbyt 
krótka. W końcu słońce wyjrzało 
zza chmur. Na pokładzie poja-
wiły się Monika Skrzecz, Aga-
ta Ostrowska oraz Katarzyna 
Agnieszczak. Pruszkowska dru-
żyna borykała się z problemami 
finansowymi i każdą złotówkę 
oglądano dwa razy. W końcu 
pojawił się sponsor tytularny. 
Wszyscy odetchnęli i mogli sku-
pić się na grze.

W rundzie zasadniczej Li-
derki zdobyły 31 punktów, wy-
grały 11 spotkań, a 9 przegrały. 
Dało to piątą lokatę. Wyniki nie 
były najgorsze, ale gra nie za-
chwycała. – Największym na-
szym mankamentem były straty 

Liderki powtórzyły wynik z poprzedniego sezonu

i mała liczba wymuszonych fau-
li w ataku. Często dziewczyny 
próbowały na siłę grać trudne 
podania, co wykorzystywały ry-
walki. Nonszalancja brała górę 
nad rozsądkiem Z kolei w ata-
ku graliśmy zbyt bojaźliwie, za 
rzadko wchodziliśmy zdecy-
dowanie pod kosz – mówi tre-
ner Lidera.

Najwięcej punktów w całym 
sezonie zdobyła Alicja Minczew-
ska – 276, co daje 11,5 pkt/mecz. 
 Kroku dotrzymywała jej Ma-
rzena Marciniak – 258. Min-
czewska imponowała również 
skutecznością „za 3”. Trafiła 36 
z 117 prób, co dało jej skutecz-
ność na poziomie 30.8 proc. Wy-
różniała się również Katarzyna 
Szyller, która notowało 8,04 zbió- 
rek w spotkaniu.

Sezon 2016/17 w wykonaniu 
Lidera przeszedł do historii.  
– Apetyt był większy, czuję nie-
dosyt. Powtórzyliśmy wynik 
z poprzedniego sezonu. Liczy-
łem, że uda się awansować do 
półfinału – dzieli się Rybczyński. 
A przyszłość? – Trenujemy do 
końca kwietnia. Nasza sytuacja 
jest stabilna. Jesteśmy klubem 
dobrze postrzeganym w całej 
Polsce co sprawia, że już teraz 
napływają do nas oferty od za-
wodniczek, które chciałyby tu 
grać – twierdzi szkoleniowiec.
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W rundzie zasadniczej Liderki zdobyły 
31 punktów, wygrały 11 spotkań,  
a 9 przegrały. Dało to piątą lokatę

P R U S Z K Ó W
Przy ulicach Lisieckiego, 
Malwy i Jasnej pojawią się 
nowe boiska sportowe. 
Taką decyzję podjęli 
mieszkańcy Pruszkowa. 
Teraz miasto chce 
zrealizować te postulaty, 
choć łatwo nie jest... 

I dea stworzenia trzech boisk 
pojawiła się w czasie pierw-
szej edycji pruszkowskie-
go budżetu obywatelskiego. 

Te wizje spotkały się z akceptacją 
głosujących, bowiem spośród roz-
maitych pomysłów to właśnie bo-
iska uzyskały najwięcej punktów.

Projekty trafiły więc do miej-
skiego budżetu i teraz będą reali-
zowane. Przy ul. Lisieckiego pojawi 
się boisko wymiarach 28x20 m 

z murawą z trawy syntetycznej. 
Obok staną stół do ping-ponga 
oraz elementy małej architektury. 
Mieszkańcy Gąsina będą mogli ko-
rzystać z boiska o wymiarach 12x24 

m. Obiekt będzie przeznaczony do 
gry w piłkę nożną. Natomiast przy 
ul. Jasnej pojawi się boisko wielo-
funkcyjne o nawierzchni z trawy 
syntetycznej o wymiarach 18x36 

m. Stworzone zostaną warunki do 
gry w tenisa ziemnego, piłkę noż-
ną i siatkówkę.

Przetarg na budowę boisk był 
już ogłoszony. Jednak pierwsze 

Drugie podejście do boisk

postępowanie zakończyło się 
fiaskiem. W przypadku boisk na 
Żbikowie i przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 złożone oferty były zbyt 
wysokie. W przypadku boiska na 
Gąsinie przetarg unieważniono 
ze względu na błędy w formula-
rzu cenowym. 

Pruszkowski magistrat ogłosił 
kolejny przetarg na tę inwesty-
cję. Oferty wykonawców pozna- 
my 25 kwietnia. Warto jednak do-
dać, że choć postępowanie zosta-
ło ogłoszone ponownie, to nie 
zmienił się termin zakończenia 
inwestycji. Jest wyznaczony na 
30 października tego roku. [AS]

Reklama
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Termin zakończenia inwestycji 
wyznaczono na 30 października  
bieżącego roku 

Okazuje się, że nitka dla autobusów na 
duże szanse na powstanie, ale od granicy 
Warszawy do Dworca Zachodniego 



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat 
do chłopca lat 4, która 
chętnie zagra w piłkę pobawi 
się samochodami, zaśpiewa, 
pożartuje. Praca na godziny. 
Komorów lub w domu babci. 
731-000-808  

Poszukiwany pracownik 
– roznoszenie posiłków 
na oddziały szpitalne. 
Praca w Szpitalu Kolejowym 
tel: 518-607-614 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
w Pruszkowie 600-009-700 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513-962-034

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 

Zatrudnię kadrową/ księgową 
do biura rachunkowego 
w Milanówku vero-mona@wp.pl 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Wymagana karta kierowcy, praca 
po kraju, weekendy w domu 
Tel. 798-365-748 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez 
ograniczeń na sieci sanitarne 
zewnętrzne, 601-304-833 

 ► Zatrudnimy do sprzątania marketu 
w Piastowie– Umowa zlecenie, 
praca dorywcza lub stała. 
Kontakt telefoniczny:
789-127-639 

 ► Zatrudnimy pracowników 
ogólnobudowlanych 
Pruszków, Mail: 
viktoria.shytska@
elektrobud-investment.pl 
Nr tel.: 508-272-981 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 38m, centrum Pruszkowa, 
2 min do WKD, 4piętro, 
2 pokoje, kratka balkonowa,
 502-68-55-98 

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow. 122, działka 725 
– tel. 518-276-329 

 ► Fotele 2 szt. w stylu Chipendaile. 
Szafka wrożna – Bidermayer. 
Tel: 602-104-075, 696-785-204 

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 

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tyś. 694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 39 m2, 
dwa pokoje z kuchnią na większe lub 
o podobnym metrażu, może być zadłużone 
lub do remontu. Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa z małym czynszem. 
Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Auto-moto – kupię

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

Kupię

 ► Skup książek, każda ilość, 
wszystkie dziedziny - dojazd, 
666-900-333 

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, 
karp (metodą frezowania). 
Tel. 661-880-661 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
ochrona roślin (w tym róż); 
512-380-109, 22 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

Dam pracę

 ► Firma transportowa poszukuje 
kierowców kat. C+E na PL 
(+48) 504-206-446 

 ► Firma sprzątająca szuka 
osób do sprzątania od zaraz
w Parzniewie. Zgłoszenia 
pod numerem telefonu: 
512-100-367 

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

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure kosmetyczce 
tel. 502-036-239 

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

 ► Hydraulik, 
535-872-455 

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

 ► Studnie tel. 601-231-836  

 ► USŁUGI BUDOWLANE
- stany surowe, 
wykończenia, remonty, duże 
doświadczenie, referencje. 
Tel. 518-493-643

 ► Usługi księgowe, 
doradztwo podatkowe
 – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728-963-965, 
wero-mona@wp.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 

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Magazyn | Produkcja | Specjaliści
Obsługa Klienta z językami obcymi 
Agencja zatrudniena 364

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).
Nr. Telefonu: 22 738 88 20; 
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.plwww.adecco.pl

Praca od zaraz!

AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Grupa Auto Wimar  
Autoryzowany Salon i Serwis SKODA 

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje  
pracowników na stanowiska:

• Pracownik Serwisu
• Pomocnik Mechanika
• Personel Sprzątający
• Asystent Działu Handlowego
• Pracownik Myjni  

Oferujemy:
•  stabilne zatrudnienie na umowę o prace w renomowanej firmie,

•  szkolenia specjalistyczne, zaplecze socjalne .

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojej oferty na  
adres wojtaszekm@auto-wimar.pl lub osobiście w siedzibie  
firmy Al. Jerozolimskie 249b 05-816 Michałowice Opacz Kolonia.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały  
Nr XXXI/221/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Al. Wojska Polskiego – Rondo”, dla obszaru ograniczonego:
1) od północy –  granicą obowiązującego m.p.z.p. części Piastowa  

„AL. Krakowska- południe” i m.p.z.p. dla części Piastowa „Zachód II” 
(zmiana)

2) od zachodu – granicą obowiązującego m.p.z.p. dla części Piastowa „Zachód 
II” (zmiana) i dalej wschodnią granicą działek numer ewidencyjny 465/2, 
465/1, 464/2 obr. 3 do Ronda Kaczorowskiego, Prezydenta RP na 
Uchodźstwie;

3)  od południa – granicą obowiązującego m.p.z.p. części północnego Piastowa;
4) od wschodu –  granicą obowiązującego m.p.z.p. części Piastowa „AL. Kra- 

kowska- południe” na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. St. Kostki.

Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie 
internetowej miasta Piastowa  w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów  
ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta 
Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek 
dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016. poz. 353 ze 
zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, 
Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) 
w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia 12.05. 2017r. mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, 
pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu 
w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go 
Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 
41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa 
Grzegorz Szuplewski


