
„Po co nam 
ta droga z tirami 

pod oknami”
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P I A S TÓ W
Za nami kolejna odsłona 
burzliwych konsultacji 
w Piastowie. Temat przebudowy 
ciągu ulic Żółkiewskiego-
Ogińskiego-Barcewicza 
wciąż budzi skrajne emocje. 

P lany związane z przebudową 
wspomnianego ciągu dro-
gowego pojawiły się w ubie-
głym roku. Na pierwszy rzut 

oka pomysł wydaje się trafi ony. Barce-
wicza to droga gruntowa, Ogińskiego 
składa się praktycznie tylko z asfalto-
wych łat, a dojazd do ul. Żółkiewskie-
go wymaga od mieszkańców kluczenia 

między osiedlami, a i tu nawierzchnia 
jest gruntowa. Mieszkańcy nie chcą się 
jednak zgodzić na zaproponowane roz-
wiązania. I mają swój pomysł na prze-
budowę ciągu drogowego. Poprawki są 
„kosmetyczne”, ale wydaje się, że władze 
miasta nie chcą o nich słyszeć...

Za nami kolejna „gorąca” odsłona 
konsultacji na temat planowanej prze-
budowy ulic Barcewicza, Ogińskiego 
i Żółkiewskiego. Pierwsze spotkanie 
organizowane było na początku lipca. 
W środę 5 września piastowscy włoda-
rze po raz kolejny spotkali się z miesz-
kańcami. Emocji nie brakowało. 

WiĘcej na str. 2
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W listopadzie ubiegłego roku 
30-letnia Halina T. uczestniczyła  
w warsztatach medycyny naturalnej. 
W ich trakcie uczestnicy mogli 
skorzystać z oczyszczającej terapii 
kambo. Do jej przeprowadzenia 
potrzebna jest wydzielina żaby  
z puszczy amazońskiej. Dla kobiety 
terapia okazała się tragiczna  
w skutkach. 30-latka zmarła

czytaj na str. 10

G R O D Z I S K  M A Z . 
Wracamy do sprawy 
śmierci 30-letniej kobiety 
podczas terapii kambo.  
Do zdarzenia doszło  
na jednej z siłowni  
w Grodzisku Mazowieckim. 
Specjaliści zbadali  
skład wydzieliny żaby  
z Puszczy Amazońskiej.

P rzypomnijmy. W li-
stopadzie ubiegłe-
go roku 30-letnia 
Halina T. uczestni-

czyła w warsztatach medy- 
cyny naturalnej. W ich trak- 
cie uczestnicy mogli skorzy-
stać z oczyszczającej terapii 
kambo. Do jej przeprowadze-
nia potrzebna jest wydzielina 
żaby z puszczy amazońskiej. 
Dla kobiety terapia okazała się 
tragiczna w skutkach. 30-latka 
zmarła. Sprawa trafiła do pro-
kuratury. Pod koniec listopa-

da 2016 r. poznaliśmy wyniki 
sekcji zwłok. Z ustaleń bie-
głych wynikało, że przyczyną 
zgonu Haliny T. był obrzęk mó-
zgu i niewydolność krążenio-
wo-oddechowa. – Wyniki sekcji 
zwłok wykazały, że kobieta nie 
miała krwiaka, nie doznała ura-
zów, które mogłyby doprowa-
dzić do śmierci. Wykluczyliśmy 
również możliwość zakrztu-
szenia się – mówił nam wtedy 
Dariusz Ślepokura z grodzi-
skiej prokuratury.

Dziś już wiemy jaki był skład 
substancji podanej 30-latce. – 
Zostało wydane postanowienie 
o powołaniu biegłych z Zakła-
du Medycyny Sądowej, a także 

Narodowego Instytutu Leków. 
Polega to na tym, że NIL miał 
wydać pierwszy opinię na temat 
wydzieliny żaby kambo, czyli co 
dokładnie wchodzi w jej skład. 
NIL po wielu staraniach uzyskał 
próbkę tego i określił co znaj-
duje się w tej substancji. Teraz 
tę opinię przesłaliśmy do za-
kładu medycyny sądowej celem 
wydania kompletnej opinii. Za-
kład Medycyny Sądowej może 
ocenić przyczynę zgonu dopie-
ro po zapoznaniu się z opi- 
nią NIL i po swoich badaniach  
– mówi Wojciech Ramotowski, 
prokurator rejonowy w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Zatem jaki skład ma oma-
wiana wydzielina? – W skład 
w substancji wchodzi deltofi-
ryna 3, deltofiryna 2 oraz filo-
cerulina. Deltofiryny powodują 
analgezję, hamowanie motoryki 
żołądka oraz objawiają się nud-
nościami i wymiotami. Filoce-

rulina ma wpływ na ciśnienie 
krwi, mięśnie gładkie przewodu 
pokarmowego, wydzielanie żo-
łądkowe i trzustkowe, co może 
powodować wymioty, biegunkę, 
gwałtowne zmiany w ciśnieniu 
krwi, hamuje łaknienie i działa 
przeciwbólowo – wyjaśnia Woj-
ciech Ramotowski.

Nikt nie ma postawionych 
zarzutów w tej sprawie. Do-
wiedzieliśmy się, że osoba, któ-
ra podała 30-latce substancję 
została przesłuchana w cha-
rakterze świadka.Postępowa-
nie jest prowadzone w sprawie. 
Prokuratura obecnie czeka na 
kompletną opinię Zakładu Me-
dycyny Sądowej. [SD]

Ceremonia kambo. Znamy 
skład wydzieliny żaby
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Zmieniła się również świado-
mość mieszkańców, bowiem na 
lipcowym spotkaniu radna Ma-
ria Ziółek poinformowała zebra-
nych o pewnej kontrowersyjnej 
dla nich inwestycji. – Pan nic nie 
robi dla dobra mieszkańców. Do 
tego chcę powiedzieć państwu, 
że na części pól ożarowskich jest 
chyba 27 działek prywatnych. 
Z tego 18 działek jest wykupio-
nych przez tego samego inwe-
stora, który budował właśnie 
tam magazyny. Należy się spo-
dziewać, że magazyny powsta-
ną. Niech pan nie opowiada, że 
nie będzie tam ciężkich samo-
chodów. Proszę nie okłamywać 
tych mieszkańców – mówiła wte-
dy radna. Burmistrz nie skomen-
tował tych słów. 

Bez ronda...
Środowe konsultacje zaczęły się 
emocjonująco. Jedna z mieszka-
nek ul. Żółkiewskiego dopytywała 
jak ma wydostać się z działki bo-
wiem na projekcie zlikwidowano 
jej wyjazd. – Proszę pana projek-
tanta mieszkam na Żółkiewskiego, 
a pan zamknął mi wyjazd z pose-
sji. Mam pytanie w jaki sposób ja 
się wydostanę ze swojej działki, 
w której występuje od samego po-
czątku wyjazd wykostkowany ze 
wszystkimi zgodami. W planie za-
znaczony wyjazd jest, a państwo 
zafundowali mi pod bramą rondo. 

Czy ja mam helikopterem dosta-
wać się na swoją działkę? – dopy-
tywała mieszkanka.

Projektant Krzysztof Suliga, 
odpowiedzialny za przygotowa-
nie dokumentacji poinformował, 
że obecnie projekt został „ucięty”. 
– Miało być realizowane rondo, 
ale ze względu na naciski z pań-
stwa strony rondo zostało ucięte 
z opracowania. W Pruszkowie (w 
starostwie powiatowym – przyp. 
red.) leży dokumentacja bez tego 
ronda – przyznał. 

… czy z nim?
Na sali nie zabrakło również rad-
nych powiatowych – Ewy Borodzicz 
i Zdzisławy Zielińskiej. Obie prze-
kazały mieszkańcom informacje 
o planach w rejonie wspomnianych 
ulic. O ile konsultacje dotyczą dróg 
znajdujących się w granicach Pia-
stowa, o tyle ważne jest też to, co 
znajdzie się „po sąsiedzku” – Uwa-
żam, że to co państwo przedsta-
wiacie to jest fragment inwestycji 
bardzo dużej, która znakomicie 
zmieni przebieg ruchu kołowego 
w Piastowie. Rzeczywiście w tej 
chwili wy nie występujecie o bu-
dowę ronda. Natomiast firma Pan-

natoni składała już wniosek do 
starostwa o zezwolenie na wyko-
nanie tego ronda, w związku z pla-
nami magazynowymi, które mają 
na wykupionych działkach. Myślę, 
że jeśli rozmawiamy o inwestycji 
drogowej przebiegającej przez Żół-
kiewskiego i Ogińskiego to punkt 
początkowy to jest rondo i Panna-
toni, a punkt końcowy to wyjazd 
na Papierni z wiaduktu, który też 
wspólnie z powiatowym zarządem 
jest planowany. Zastanówmy się 
dokąd ta droga prowadzi i kto nią 

pojedzie, bo myślę że nie miesz-
kańcy Piastowa – zaznaczyła Ewa 
Borodzicz. Mieszkańcy zgroma-
dzeni na sali zaczęli po tych sło-
wach bić brawo. 

Burmistrz Grzegorz Szuplewski 
zaznaczył, że: – To nie jest prawda 
co pani powiedziała. Dlatego, że 
projekt, który konsultujemy i któ-
ry jest złożony do uzgodnień, to 
jest projekt, który zaczyna się 
na ul. Barcewicza i kończy się na  
ul. Żółkiewskiego. Nie ma żadne-
go ronda. Wyjazd, ten który jest, 
pozostaje taki jaki jest. Pozostaje 
barierą odcięty na ul. Sulkowskie-
go i tutaj nic w tym zakresie się  
nie zmienia. 

Radna Borodzicz przyznała, 
że ten projekt nie zakłada ronda, 
bowiem ono będzie odrębną in-
westycją, a co za tym idzie będzie 
kontynuacją całego ciągu drogo-
wego. – Przedmiotem konsultacji 
i naszego działania jest budowa cią-
gu ulic – uciął Szuplewski.

Projekt jest dobry?
Falę emocji wzbudziło wystąpie-
nie jednego z mieszkańców ul. Pił-
sudskiego, który podkreślił, że ta 
droga jest potrzebna mieszkańcom 
całego miasta. – Proszę żebyście 
stanęli sobie państwo na Piłsud-
skiego od godz. 7 do 9 i od godz. 
14 do 16 . Ja nie mogę z sąsiadami 
wyjechać na ulicę. Niektórzy mo-
że i są za tym, żeby tej obwodni-
cy nie było ale ja mam około 200 
podpisów tych ludzi którzy chcą, 
by ta droga była. My nie możemy 
żyć. Ja nie chcę się z państwem 
kłócić, ale wy szkodzicie innym 
ludziom – przyznał.

Te słowa wywołały lawinę 
sprzeciwu. „To my mamy mieć ten 
ruch pod oknami”, „Chce pan nam 
zafundować to samo co u siebie” – 
to tylko niektóre głosy jakie udało 
się wyłapać z wrzawy na sali pia-
stowskiego MOK-u.

Drogę chcemy, ale nie taką
Jedna z oburzonych mieszka-
nek wytłumaczyła o co walczą 
zebrani na sali ludzie. – Pan jest 

Dokończenie ze str. 1

z Piłsudskiego pan posłucha, bo 
pan nie zrozumiał nas wszystkich. 
My nie jesteśmy przeciwko budo-
wie tych ulic. My jesteśmy prze-
ciwko budowie tych ulic w zakresie 
siedmiu metrów i puszczeniu ti-
rów. My chcemy mieć normalną 
ulicę 2,75 m (pas ruchu – przyp. 
Red.) Barcewicza Ogińskiego i Żół-
kiewskiego. My nie mówimy, że my 
nie chcemy. My tylko nie chcemy 
żeby z wiaduktu na Papierni zjeż-
dżały tiry i jechały do Pannatoni. Ja 
wiem co burmistrz pokazał, a co 
w trawie piszczy. My o to walczy-
my od półtora roku – podkreśliła.

A może w Pruszkowie? 
Inny z mieszkańców zapropono-
wał, by drogę łączącą Pruszków 
i Duchnice wybudował nie Piastów 
a... Pruszków – W Pruszkowie 500 
metów dalej jest przewidziany pas 
pod budowę drogi. Popatrzcie na 
mapę, Pruszków lewa strona pu-
sta. Piastów prawa strona pełna. 
Po co nam ta droga z tirami pod 
oknami? Komu to służy? Tiry mu-
szą gdzie indziej pojechać i niech 
te tiry jadą przez Pruszków – za-
znaczył mieszkaniec. 

Wyjście ukradkiem...
Po tych wystąpieniach mieszkań-
cy na pierwszy ogień wzięli pro-
jektanta. Padały pytania dotyczące 
kategorii jaką będzie miała dro-
ga, nośności, wpływu drgań wy-
wołanych przez samochody na 
okoliczne zabudowania, gruntów 
potrzebnych do wywłaszczenia. 
W międzyczasie burmistrz Szu-
plewski opuścił salę, co bardzo 
nie spodobało się mieszkańcom. 
Sekretarz próbował wytłumaczyć 
burmistrza, ale niesmak pozostał. 

Konsultacje na finiszu
Konsultacje dotyczące projektu 
przebudowy trwają do 10 września. 
Później dowiemy się ilu mieszkań-
ców złożyło ankiety oraz jakie zda-
nie wyrazili. Konsultacje nie są dla 
władz Piastowa wiążące, ale miej-
my nadzieję, że głos mieszkańców 
zostanie wzięty pod uwagę. [Red.]

„Po co nam ta  
droga z tirami pod oknami”
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– tyle ton waży lokomotywa, która „sprawdzała” nowe konstrukcje 
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„Kochani, ja Krzysztof Broniewski, tata malutkiego Oliwiera, mam cztery miesiące na 
znalezienie dawcy szpiku, dzięki któremu będe żył. Wiec błagam Was, na chwilę oderwijcie 
się od swoich problemów i zamówcie zestaw z Fundacji DKMS. Oddanie szpiku nic nie 
kosztuje, nie zabiera dużo czasu i nie boli a może uratować czyjegoś tatę, córkę, mamę”.
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P R U S Z KÓ W
Po trzech miesiącach 
przerwy na pruszkowską 
ulicę Sienkiewicza 
powrócił ruch, miały 
powrócić też autobusy 
komunikacji zastępczej, 
ale okazuje się, że zarówno 
linie ZP jak i ZG będą 
kursować identyczną trasą 
jak w trakcie objazdu.

U l .  S i e n k i e w i c z a 
w Pruszkowie to je-
dna z kluczowych 
miejskich nitek. Jej 

całkowite zamknięcie na odcin-
ku od ul. Staszica do ul. Stalowej 
w czerwcu tego roku wywołało 
spore zamieszanie wśród kie-
rowców i zmianę organizacji 
ruchu na okolicznych drogach 
i skrzyżowaniach. Wydawa-
ło się, że po otwarciu Sien-
kiewicza kłopoty znikną. Tym 
razem odczuli je jednak pa-
sażerowie miejskich i zastęp-
czych autobusów.

Co się stało? Zgodnie z prze-
widywaniami autobusy mia-
ły wrócić na „stare” trasy tego 
samego dnia, którego Sien-

kiewicza zostanie otwarta, czyli 
w poniedziałkowy (3 września) 
poranek. Ale stało się tak tyl-
ko... częściowo. Jak informo-
wali nas oburzeni czytelnicy, 
tego dnia autobusy kursowały 
w „kratkę” i ciężko było prze-
widzieć, która linia zatrzyma 
się na jakim przystanku. Cze-
kający na swoje połączenie pa-
sażerowie zmuszeni byli więc 
biegać w poszukiwaniu i swo-
jego autobusu i informacji.

O ile w przypadku linii miej-
skich sytuacja powinna już 
wrócić do normy, co oznacza 
że „dwójka” i „trójka” pojadą 
swoją trasą sprzed zamknię-
cia Sienkiewicza, o tyle auto-
busy linii zastępczych będą 
kursowały taką samą drogą jak 
przez ostatnie trzy miesiące. – 
Obecna trasa autobusów linii ZP 
i ZG na tę zaletę, że zapewnia 
mieszkańcom centrum Prusz-
kowa większą dostępność ko-
munikacji autobusowej. Z tego 
powodu obecnie nie jest pla-
nowana zmiana trasy tych li-
nii – wyjaśnia Wiktor Paul 
z Zarządu Transportu Miejski-
ego w Warszawie. [EL]

Zamieszanie z autobusami 
po otwarciu Sienkiewicza

Ar
ch

iw
umAwantura o hymn, który 

hymnem nie jest...
P R U S Z KÓ W

Od kilku dni ogólnopolskie 
media piętnują jedną 
z pruszkowskich szkół 
podstawowych. Wszystko 
za sprawą pisma Fundacji 
Wolność od Religii, która 
apeluje o „przywróceniu 
charakteru szkoły 
publicznej oraz zapewnienie 
przestrzegania praw 
uczniów wynikających 
z Konstytucji RP”.

O co konkretnie cho-
dzi? O słowa hym-
nu szkolnego, które 
zdaniem Funda-

cji wyrażają religijny świato-
pogląd. Fundacja Wolność od 
Religii skierowała nawet pismo 
do Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty. „Zmuszanie kogokol-
wiek z uczniów do uznania tego 
hymnu za własny jest niezgod-
ne z art. 32 Konstytucji RP, który 
mówi, że nikt nie może być dys-
kryminowany z jakiegokolwiek 
powodu i art. 53, który każdemu 
polskiemu obywatelowi zapew-
nia wolność sumienia, wolność 
od zmuszania do udziału w prak-
tykach religijnych i ujawnienia 
swego światopoglądu. Zwracam 
także uwagę, że cały hymn wyra-
ża wprost religijny światopogląd. 
Szkoła publiczna, zgodnie z art. 
25 Konstytucji RP, ma zacho-
wać bezstronność w sprawach 
światopoglądowych i zapewnić 
swobodę każdemu do wyrażania 
własnego światopoglądu. Narzu-
canie religijnego hymnu wszyst-
kim uczniom, bez względu na ich 
przekonania, jest jawnym zła-
maniem tej zasady. Muzę tak-
że dodać, że zdumiewający jest 
brak zrozumienia przez władze 
szkoły różnorodności światopo-
glądowej uczniów i brak wraż-
liwości na uczucia mniejszości 
wśród nich” – czytamy w piśmie 

podpisanym przez Dorotę Wój-
cik, prezes zarządu fundacji. 

Burza medialna przybiera na 
sile. Pruszkowska szkoła jest ata-
kowana przez media. Tymczasem 
nikt nie wspomina, że awantu-
ra dotyczy hymnu, który de fac-
to hymnem podstawówki nie jest. 
– Hymn był dumą Gimnazjum 
nr 4 i przez 19 lat istnienia nikt 
z Rodziców, Uczniów, Pracowni-
ków i Nauczycieli oraz środowi-
ska lokalnego nie zareagował na 
te słowa negatywnie. Przez te 19 
lat istnienia gimnazjum wiele po-
koleń uczniów śpiewało go w cza-
sie uroczystości szkolnych. Obecnie 
po reformie, Szkoła Podstawowa 
nr 4 nie ma jeszcze hymnu, dlatego 
cały ten szum medialny jest śmiesz-
ny, oburzający i nieuzasadniony. 
Uczniowie zarówno w gimnazjum, 
jak i w obecnej szkole podstawo-
wej nie są zmuszani do żadnych 
praktyk religijnych, nigdy nie zo-
stało złamane ich prawo, ani ża-
den zapis Konstytucji RP. Mogę 
tyko z ironią i dezaprobatą oce-
nić działania Fundacji Wolność od 
Religii, która w sposób nierzetelny 

i nieprawdziwy wprowadza opinię 
publiczną w błąd – czytamy w piś-
mie wystosowanym przez dyrektor 
szkoły Ewę Nowacką do Fundacji. 

– Bardzo nieetyczne jest oce-
nianie Szkoły bez wcześniej ze-
branej rzetelnej wiedzy na ten 
temat. Niedopuszczalne jest też 
kłamstwo (etyka dziennikarska!) 
o braku zrozumienia przez wła-
dze Szkoły różnorodności świa-
topoglądowej uczniów i braku 
wrażliwości na uczucia mniejszo-
ści. Szkoła wychowuje uczniów 
w duchu tolerancji dla różnych 
kultur i religii zgodnie z art. 6 
Karty Nauczyciela oraz zapisa-
mi Konstytucji RP – podkreśla 
w piśmie dyrektorka. 

Pikanterii sprawie dodaje fakt, 
że oburzona słowami hymnu jest 
Fundacja, której główna siedziba 
znajduje się w... Lublinie. Trudno 
tu powiedzieć czy reprezentuje ona 
głos rodziców dzieci uczęszczają-
cych do szkoły. Zwłaszcza, że wielu 
z nich problemu nie widzi. – Sama 
chodziłam do tego gimnazjum, dziś 
do podstawówki chodzi moja cór-
ka. Nie widzę absolutnie problemu 

ze słowami hymnu. A cała ta afe-
ra to jakaś pomyłka. Przez tyle lat 
nic nikomu nie przeszkadzało. Dla 
dzieci jest to zwyczajna piosenka 
– mówi nam Ewelina, matka jed-
nej z uczennic szkoły. 

Poniżej publikujemy hymn 
gimnazjum:

O, Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece swej nas miej

Młodzieńczych serc Ty drgnie-
nia znasz

Nam pomóc zawsze chciej
Wszak Ciebie i Ojczyznę

Miłując chcemy żyć
I Boskim prawom w życia dniach

Wiernymi zawsze być
O, daj nam zdrowie dusz i ciał

Swym światłem zagłusz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał

I twórczą wzbudź w nas moc
Wszak Ciebie i Ojczyznę

Miłując chcemy żyć
I Boskim prawom w życia dniach

Wiernymi zawsze być 

A jaka jest Wasza opinia na te-
mat słów hymnu dawnego
gimnazjum? [Red.]
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F o t o m i g a w k a F o t o m i g a w k a
W niedzielę 2 września po 
godz. 17.00 na skrzyżo-
waniu al. Wojska Polskie-
go i al. Niepodległości 
doszło do kolizji. Karetka 
pogotowia zderzyła się 
z samochodem osobo-
wym. – Kierowca karetki 
na sygnale wjechał na czer-
wonym świetle na skrzyżo-
wanie. Karetka zderzyła się 
z samochodem osobowym, 
a ten uderzył w słup. Po-
czątkowo wydawało się, 
że są osoby poszkodowane, 
ale na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Zdarzenie 
klasyfi kujemy jako kolizję 
– mówiła nam „na gorąco” 
mł. asp. Marta Słomińska 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [Red] 
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Nowy plac zabaw  
na „Walca” 

T E N I S
Iga Świątek ponownie 
triumfuje. Młodziutka 
tenisistka wygrała turniej 
ITF rozgrywany na Węgrzech. 
W finale pewnie pokonała 
Ukrainkę Katarynę  
Zawadzką 6:2, 6:2.

W całym turnieju 
Iga oddała tylko 
jednego seta i to 
w pierwszym me-

czu rozgrywanym z reprezen-
tantką Węgier. Reka-Luka Jani 
pierwszego seta wygrała 0:6, ale 
kolejne odsłony tego spotkania 
były rozgrywane pod dyktando 
Świątek. Mecz zakończył się wy-
nikiem 0:6, 6:2, 6:1 dla Polki.

W drugiej rundzie rywalką 
Świątek była Słowaczka Jana Ce-
pelova, którą Iga pokonała 6:1, 6:0. 
W ćwierćfinale nieco problemów 
Polce sprawiła Hiszpanka Solvia 
Soler-Espinosa. O ile w pierw-
szym secie Iga wygrała 6:0, to 

drugi zakończył się wynikiem 6:4. 
W półfinale Świątek zmierzyła się 
z Austriaczką Barbara Hass, którą 
pokonała 6:2, 6:3. Finałowa potycz-
ka z Ukrainka Kataryną Zawadzką 
zakończyła się wygraną Świątek 

6:2, 6:2. Iga Świątek dzięki wy-
granej w Budapeszcie znajdzie 
się blisko 230. miejsca w rankin-
gu WTA. To otwiera jej drzwi do 
startów w eliminacjach do wiel-
koszlemowych turniejów. [Red.]

Kolejny sukces tenisistki  
z RaszynaCO TWOI 

UCZNIOWIE WIEDZĄ 
O UBEZPIECZENIACH 

SPOŁECZNYCH
ZGŁOŚ SIĘ do projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”

ZACHĘĆ uczniów do udziału w Olimpiadzie
ZDOBĄDŹCIE nagrody dla siebie (np. czytniki e-booków) i szkoły (laptopy i rzutniki)

SKONTAKTUJ SIĘ z koordynatorem projektu z Twojego regionu, jego dane 
kontaktowe znajdziesz na www.zus.pl/edukacja

DOWIEDZ SIĘ więcej o „Lekcjach z ZUS” i Olimpiadzie na 
www.zus.pl/edukacja

YouTube: Elektroniczny ZUS
Facebook: Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach

Projekt pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w w w . z u s . p l / e d u k a c j a

M I L A N Ó W E K
Ze stacji PKP w Milanówku 
zniknęła zabytkowa 
„skrzydlata” wiata. Mimo,  
że konstrukcja znajdowała 
się pod ochroną 
konserwatora, kolejarze 
zdecydowali się na jej 
całkowity demontaż. 
Dlaczego?

T elefony z prośbą o in-
terwencję w tej spra-
wie rozdzwoniły się 
w naszej redakcji kil-

ka dni temu, kiedy mieszkańcy 
Milanówka mogli gołym okiem 
zobaczyć, że zabytkowa wia-
ta powoli zaczyna znikać. Po-
czątkowo wydawać się mogło, 
że to częściowy a nie całkowi-
ty demontaż. Teraz po budzą-
cej sentyment wielu pasażerów 
konstrukcji nie ma już śladu. 

– To bulwersujące. Prze-
cież wiata była zabytkowa. Ja-
koś dało się takie same wiaty 

zachować w Pruszkowie i Brwi-
nowie. W Pruszkowie nawet 
w specjalny sposób ją przesu-
wano. A w Milanówku po pro-
stu ją rozmontowali. Jakim 
prawem? – oburza się jeden 
z naszych czytelników.

Z pytaniem co się stało z wia- 
tą zwróciliśmy się do PKP PLK, 
które remontuje podmiejską 
linię kolejową i stację w Mila-
nówku. Kolejarze zapewniają, 
że wszystko odbyło się zgod-
nie z przepisami i za zgodą 

konserwatora. – Ze względu 
na zły stan wiaty przy wyjściu 
z przejścia podziemnego, w po-
rozumieniu z konserwatorem 
zabytków i wojewodą, stwier-
dzono, że nie ma możliwości 
odrestaurowania obiektu – za-
znacza Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK.

Jest i pocieszenie. – PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. wybudują 
w tym miejscu nowa, bezpieczną 
wiatę o takim samym wyglądzie 
– mówi Jakubowski. [EL]

Rozebrali zabytkową wiatę  
na stacji PKP w Milanówku

Wojtek potrzebuje krwi,  
Krzysiek szpiku. Pomóżmy!

R E G I O N
Dwaj młodzi mieszkańcy 
Pruszkowa i dwie 
dramatyczne historie. 
Krzysiek „Bronek” 
Broniewski choruje na 
białaczkę, aby mieć 
szansę pilnie potrzebuje 
przeszczepu szpiku. Wojtek 
Ignatowicz walczy o życie po 
wypadku komunikacyjnym, 
jego bliscy apelują  
o oddawanie dla niego krwi.

D o wypadku, w któ-
rym ucierpiał Woj-
tek doszło w piątek 
31 sierpnia. 40-la-

tek w stanie ciężkim przebywa 
w szpitalu, lekarze utrzymują go 
śpiączce farmakologicznej. Woj-
tek ma poważnie obrażenia we-
wnętrzne, grozi mu amputacja 

nogi. Przede wszystkim potrze-
buje krwi. Krew dla niego można 
oddawać w dowolnym punkcie 
krwiodawstwa, koniecznie za-
znaczając, że przeznaczona jest 
dla Wojciecha Ignatowicza. Gru-
pa krwi nie ma znaczenia. 

Bez pomocy ludzi dobrej woli 
swoją walkę o zdrowie i życie mo-
że przegrać także Krzysztof „Bro-
nek” Broniewski, który zmaga się 
z białaczką. – Kochani, ja Krzysz-
tof Broniewski, tata malutkiego 
Oliwiera, mam cztery miesiące na 
znalezienie dawcy szpiku, dzię-
ki któremu będę żył. Wiec bła-
gam Was, na chwilę oderwijcie się 
od swoich problemów i zamów-
cie zestaw z @Fundacja DKMS. 
Oddanie szpiku nic nie kosztu-
je, nie zabiera dużo czasu i nie 
boli a może uratować czyjegoś 
tatę, córkę, mamę. Tym razem 

pomocy potrzebuje ja „Bronek”, 
bądźcie dobrzy proszę – czyta-
my w apelu zamieszczonym na 
profilu facebookowym Krzyśka.

Aby zamówić pakiet rejestra-
cyjny dla dawcy z Fundacji DKMS 
wystarczy poświęcić dosłownie 
parę minut na wypełnienie for-
mularza. – Zamówiony pakiet 
wyślemy do Ciebie na wskazany 
adres w ciągu 2 dni. W pakiecie 
rejestracyjnym znajdziesz for-
mularz oraz pałeczki do pobra-
nia wymazu. Wypełnij formularz, 
pobierz wymaz i odeślij pakiet na 
adres Fundacji. Po przebadaniu 
przesłanych próbek i wprowa-
dzeniu danych do bazy staniesz 
się aktywnym potencjalnym 
dawcą komórek macierzystych. 
Wyślemy Ci także potwierdze-
nie rejestracji i Twoją kartę dawcy  
– czytamy na stronie Fundacji. [EL] 
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Na grodziskich Stawach Walczew-
skiego pojawiła się nowa atrakcja. 
Tym razem dla najmłodszych. To na-
turalny plac zabaw. Jakie „zabaw-
ki” znalazły się na nowym miejscu 
do zabawy? To dwie górki widoko-
we, które zimą zapewne będą pełni-
ły funkcję górek saneczkowych dla 

najmłodszych. Pod górkami znaj-
duje się przejście w formie rur. Na 
skarpach zamontowane zostały 
dwie zjeżdżanie i trampolina. To 
jednak nie koniec. Na dzieci cze-
ka u również park linowy. Całości 
dopełniły ciągi spacerowe. No-
wy plac zabaw to kolejny element 

zagospodarowania Stawów Wal-
czewskiego. Mieszkańcy Grodzi-
ska mogą znaleźć tu również inne 
atrakcje m.in. boiska do siatków-
ki plażowej, siłownię plenerową, 
miejsce do street workout,plażę, 
pomosty z wypożyczalnią kajaków 
i rowerków wodnych. [Red.] 
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Do grona najemców galerii han-
dlowo-rozrywkowej Nowa Stacja 
w Pruszkowie dołączyły kolejne fir-
my. Jedna to wiodący gracz na rynku 
jubilerskim, druga to jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych restauracji 
fast food. O kim mowa? W Nowej 
Stacji będzie można znaleźć szeroką 

ofertę biżuterii i zegarków. Swo-
ją ofertę będą prezentować takie 
marki jak Yes, Briju, Swiss czy Time 
Trend. Teraz do tego grona dołączy-
ła również firma Apart. To jednak 
nie jedyna „nowość” w Nowej Stacji.  
W ostatnich dniach do grona najem-
ców pruszkowskiej galerii dołączyła 

P R U S Z K Ó W
również kolejna firma z branży ga-
stronomicznej. Swoją restaurację 
w Nowej Stacji będzie miała mark 
McDonald's. Oprócz niej w Nowej 
Stacji swoje menu zaproponuje rów-
nież KFC, Pizza Hut Express, Thai 
Wok, Olimp, oraz lodziarnia Jesz Lo-
dy Tradycyjne. [Red.] 
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Zjazd z S8 do przebudowy. 
Sokołowska też

R E G I O N
Powiat pruszkowski 
przygotowuje się  
do przebudowy  
ul. Sokołowskiej  
i niebezpiecznego zjazdu  
z trasy S8 na węźle Puchały. 
Gotowa jest i koncepcja, 
i wstępne założenia 
przedsięwzięcia. 

O potrzebie zmiany 
organizacji ruchu 
na zjeździe z trasy 
S8 w ul. Sokołowską 

pisaliśmy wielokrotnie. Skrzyżo-
wanie to uznawane jest za bardzo 
niebezpieczne. Do wypadków nie 
dochodzi tam może codziennie, 
ale jeśli już coś się tam stanie, 
to najczęściej finał bywa tragicz-
ny. Szerokim echem odbiła się 
szczególnie czerwcowa trage-
dia, kiedy to w wyniku zderze-
nia z ciężarówką zginął 29-letni 
motocyklista. 

Kiedy można liczyć na poprawę 
bezpieczeństwa w tym miejscu? 
Na szczęście prace nad projek-
tem przebudowy skrzyżowania 
już się rozpoczęły. – 27 sierpnia 
tego roku podpisaliśmy umowę 
z Przedsiębiorstwem Projektowo 
Handlowo Usługowym „Piedan” 
Daniel Pietrzak na wykonanie 
projektu przebudowy skrzy-
żowania ul. Sokołowskiej z ul. 
Zdrojową w strefie drogi krajo-
wej S8 (węzeł Puchały). Zgodnie 

z umową projekt ma być goto-
wy do 15 grudnia 2018 r. Wstęp-
ne założenia dotyczące zjazdu 
z drogi krajowej S8 umieszczo-
ne są w koncepcji modernizacji 
całej ulicy Sokołowskiej. Z anali-
zy projektanta wynika, że skrzy-
żowanie powinno być w formie 
ronda pełnowymiarowego, które 
pozwalałoby na swobodny ruch 
samochodów ciężarowych. Warto 
jednak zaznaczyć, że jest to kon-
cepcja i na etapie przygotowy-
wania dokumentacji projektowej 
założenie to może ulec jeszcze 
zmianie – wyjaśnia Rafał Pszczół-
kowski ze starostwa powiatowe-
go w Pruszkowie. 

Powiat współpracuje w tej 
sprawie z GDDKiA. – Koszty 
przebudowy skrzyżowania ma-
ją zostać podzielone pomiędzy 
Powiat Pruszkowski i General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad. Po stronie Powia-
tu będzie to: wykonanie doku-
mentacji projektowej, nabycie 
nieruchomości niezbędnych do 
realizacji inwestycji (w przypad-
ku, gdyby jej zakres wykraczał 
poza pas drogowy Drogi Krajo-
wej S8), koszty robót ziemnych, 
natomiast GDDKiA poniesie kosz-
ty prac wykonywanych na po- 
ziomie terenu: asfalty, krawężni- 
ki, nawierzchnia i oznakowania  
– dodaje Pszczółkowski. 

Przebudowa czeka też samą 
ulicę Sokołowską od ronda w Pę-
cicach do alei Krakowskiej. Pod 
koniec sierpnia zaprezentowano 
koncepcję tego przedsięwzięcia. 
Zakłada ono m.in. budowę ponad 
4-kilometrowego pasa pieszo-ro-
werowego, budowę odwodnienia, 
zatoczek autobusowych. Szcze-
gółowy projekt ma być gotowy na 
początku przyszłego roku. [EL] 

KP
P 

Pr
us

zk
ów

reklama

Parking ma być darmowy, 
więc skąd szlabany?

P R U S Z KÓ W
Dobiega końca 
budowa naziemnego 
parkingu park&ride 
przy ul. Waryńskiego 
w Pruszkowie. 
Część mieszkańców 
zaintrygowały szlabany, 
które pojawiły się przy 
wjeździe. Czy to oznacza, 
że parking będzie jednak 
płatny? Uspokajamy. 

B udowa naziemne-
go parkingu po pół-
nocnej stronie torów 
PKP rozpoczęła się 

dobre kilka miesięcy temu. Ma 
on stanowić odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców, rozwią-
zać kłopot z brakiem miejsca 

do pozostawienia auta w re-
jonie stacji PKP w Pruszkowie 
i stanowić zachętę, aby w po-
dróż do Warszawy wybierać się 
pociągiem a nie autem. Częścią 
tej „zachęty” ma być możliwość 
bezpłatnego parkowania na pla-
cu przy Waryńskiego. 

Jednak po pojawieniu się tam 
szlabanów mieszkańcy nabra-
li wątpliwości, czy ostatecznie 
parking będzie płatny czy nie. 
– Czy coś się zmieniło w spra-
wie parkingu przy Waryńskiego 
i darmowego korzystania z nie-
go? Ustawiono tam szlabany, wy-
gląda więc to tak, jakby trzeba 
było jednak płacić – czytamy wia-
domości nadesłanej na skrzynkę 
kontakt@wpr24.pl przez jedne-
go z naszych czytelników. 

W tej sprawie mamy dobre in-
formacje. Jak zapewnił nas An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa, szlabany stanowią 
element systemu zliczania sa-
mochodów i tylko tego syste-
mu. Korzystanie z parkingu nie 
będzie wymagało opłat. 

Przypomnijmy, że przy Waryń-
skiego do dyspozycji mieszkańców 
będzie 110 miejsc parkingowych 
w tym 5 miejsc dla osób niepełno-
sprawnych oraz stojaki rowerowe 
na 100 rowerów. Parking wyposa-
żony zostanie w system monito-
ringu wizyjnego podłączonego do 
sieci monitoringu miasta. W jego 
obrębie powstanie zatoka auto-
busowa wraz z wiatą przystanko-
wą. Całość ma być gotowa jeszcze 
w tym miesiącu. [EL] 
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Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. 
Mniej lub bardziej upierdliwe. Wszystko 
zależy od tego, po której stronie się jest. 
MY mamy wady, które dodają nam uroku, 
czynią nas bardziej interesującymi. Ale ONI 
mają wady nie do zniesienia. MY nie jeste-
śmy leniwi, my tylko dostrzegamy, że faj-
nie jest leżeć na kanapie. To ONI są leniwi. 

Tak zwyczajnie, w sposób prosty, upierdli-
wy. Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy 
WASZKI.„WADY I WASZKI” to najnowszy 
program kabaretu HRABI. Bilety w cenach: 
70 zł – 150 zł w zależności od miejsca. Za-
mówienia zbiorowe / faktury, płatności / 
proszę zamawiać: tel. 504 134 220 lub ad-
res mailowy: art.gda@wp.pl. [Inf. pras.] 

W Y D A R Z E N I E

Kabaret Hrabi  
w Romie

 Ruch wahadłowy na 719  
w Podkowie aż do grudnia

P O D KO W A  L E Ś N A
Kierowców, którzy  
w poniedziałek 3 września  
w popołudniowym  
szczycie stanęli  
w dużym korku na 
trasie 719 na wjeździe  
i wyjeździe z Podkowy 
Leśnej, zaskoczyła nowa 
organizacja ruchu, czyli 
sygnalizacja świetlna 
i „wahadło”. Niestety, 
utrudnienia w tym  
miejscu potrwają 
aż do grudnia.

W szystko przez re-
mont przepustu 
znajdującego się 
tuż za głównym 

skrzyżowaniem trasy 719 w Pod-
kowie (w kierunku Grodziska). 

Prace związane z konserwacją 
i naprawą trwają już jakiś czas, 
ale do tej pory nie powodowały 
większych uciążliwości dla kie-
rowców. Teraz niestety, da się je 
odczuć... i to mocno.

Od poniedziałku na remon-
towanym odcinku obowiązuje 
ruch wahadłowy. W godzinach 
szczytu oznacza to korki i dłu-
gie oczekiwanie na swoją kolej 
do pokonania zwężenia. – Pra-
ce będą prowadzone połówko-
wo przy wprowadzonym ruchu 
wahadłowym. Ze względu na 
przebieg drogi na łuku pozio-
mym planuje się wprowadzić 
sterowanie ruchem wahadło-
wym przy pomocy sygnaliza-
torów. Na czas robót zostanie 
zapewnione i oznakowane 
przejście dla pieszych czynnym 

poboczem drogi, na przemian 
po lewej i prawej stronie. Ze 
względu na prowadzenie ro-
bót pod ruchem remont prze-
pustu potrwa cztery miesiące. 
Nie zapominajmy, że są to ro-
boty, w których musi zostać 
zachowany reżim technologicz-
ny – tłumaczy Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, zarządcy trasy 719.

Zakres prac obejmuje roz-
biórkę istniejącej nawierzchni 
jezdni i poboczy, przebudowę 
przepustu, wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni i poboczy, 
montaż nowych barier i barie-
roporęczy. Planowany termin za-
kończenia robót wymagających 
ruchu wahadłowego to 2 grud-
nia tego roku. [EL]
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Policyjna akcja  
„Bezpieczna droga do szkoły”

R E G I O N
Rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego zbliża się 
wielkimi krokami.  
O bezpieczeństwo uczniów 
będą dbali policjanci  
w całej Polsce, także  
w naszym regionie.  
Od 3 do 14 września będą 
trwały policyjne działania 
w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa głównie  
w ruchu drogowym.

J ak co roku wraz z pierw-
szym dniem szkoły wzrasta 
natężenie ruchu drogowe-
go. Poranki będą na dro-

gach bardziej zatłoczone niż 
w trakcie ostatnich dwóch 

miesięcy. Należy zachować 
szczególną ostrożność zwłasz-
cza w rejonach szkół, przedszko-
li i miejsc gdzie poruszają się 
dzieci. Warto zwracać szczegól-
ną uwagę na innych uczestni-
ków ruchu.

– W czasie trwania akcji „bez-
pieczna droga do szkoły” szcze-
gólnym nadzorem będą objęte 
rejony szkół, gdzie występu-
je duże zagrożenie wypadka-
mi komunikacyjnymi. Ponadto 
przed rozpoczęciem działań, 
policjanci sprawdzą wszyst-
kie rejony placówek oświato-
wych pod kątem prawidłowości 
oznakowania oraz infrastruk-
tury drogowej. Tegoroczna ak-
cja będzie prowadzona wspólnie 

z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej w Pruszkowie – in-
formują pruszkowscy policjanci.

Należy pamiętać, że opieku-
nowie odgrywają ogromną rolę 
w edukacji oraz uświadamianiu 
dzieci i młodzieży. Często naj-
młodsi nie zdają sobie sprawy 
jakie niebezpieczeństwa mogą 
ich spotkać na drodze. Dlatego 
to rodzice powinni dawać do-
bry przykład i rozmawiać z nimi 
o zagrożeniach drogowych i spo-
sobach ich unikania. Przydatne 
będzie również wyposażenie 
dziecka w elementy odblasko-
we. Są one szczególnie przydat-
ne nad ranem gdy na zewnątrz 
nie jest idealnie przejrzysto lub 
gdy zaczyna zapadać zmrok. [SD]

Kolejna edycja Pruszkowskiego 
Kina Letniego za nami

K I N O
Tegoroczna odsłona 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego już za nami. 
Widzowie jak zwykle 
okazali się niezawodni 
licznie przybywając na 
każdą projekcję, również 
mimo niepogody. I za to 
Wam dziękujemy.

T egoroczna edycja 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego to aż dzie-
więć projekcji filmo-

wych pod gołym niebem. W tym 
roku filmy można było oglądać 
w malowniczej scenerii Parku 
Kościuszki tuż przy pałacyku. 

Jakie pozycje filmowe czeka-
ły na gości kina? „La La Land” 
otworzył cykl pokazów. W re-
pertuarze znalazły się również 
takie tytuły jak „Snowden”, „Złe 
Mamuśki”,„Transcendencja”, 
„Iluzja 2”, „Przełęczy ocalonych”,  
„7 rzeczy, których nie wiecie o fa-
cetach”,„John Wick 2” i „Nerve”. 
Wszystkie pokazy można było 

oglądać w wakacyjne soboty. 
Wyjątkiem był 7 sierpnia, kiedy 
to miejsce kinowego ekranu za-
jęła muzyczna scena i inne wy-
darzenie: „Koncert do północy”.

Publiczność jak zawsze była 
niezawodna, czego niestety nie 
można powiedzieć o pogodzie. 
Jednak nawet w chłodniejsze wie-
czory ni zabrakło na widowni mi-
łośników kina. – Super impreza. 
Fajnie, że takie wydarzenia dzieją 
się w Pruszkowie. Mam nadzie-
je, że po otwarciu multipleksu 
w mieście Pruszkowskie Kino 
Letnie nie zniknie. Zwłaszcza, 
że to świetna wakacyjna impre-
za – mówi Marcin. 

Na filmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszali Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. Sponsor głów-
ny: Atrium Reduta, Partnerzy: 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. H. Chodkowskiej, Fac-
tory, Akademia Sztuki Piękna, 
Zapieksy Pruszkowskie, Galeria 
Style. Patroni medialni: Gazeta 
WPR, WPR24.PL, Tel-Kab. [Red.] 
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R E G I O N
Akcja Narodowego 
Czytania z roku 
na rok cieszy się 
coraz większym 
zainteresowaniem. 
W tym roku czytana 
będzie powieść Stefana 
Żeromskiego. Sprawdźcie 
gdzie w naszym 
regionie będzie można 
wysłuchać fragmentów 
„Przedwiośnia”.

N arodowe Czytanie 
to ogólnopolska 
akcja propagująca 
znajomość litera-

tury narodowej. W jej ramach 
publicznie odczytywane są 
fragmenty dzieł. Dwa lata te-
mu mogliśmy w ten sposób 
wysłuchać fragmentów „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicz, 
w ubiegłym roku odczytywa-
ne było „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. W tym roku 
podczas Narodowego Czyta-
nia będzie można wysłuchać 
fragmentów „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego. 

– Tegoroczny wybór po-
wieści Stefana Żeromskiego 
zachęca nas wszystkich do 
zastanowienia się w tym wy-
jątkowym roku Stulecia Nie-
podległości nad koncepcją 
budowy naszej ojczyzny dla 
przyszłych pokoleń. Zachę-
cam wszystkich mieszkańców 
Powiatu Pruszkowskiego do 
wzięcia udziału w Narodo-
wym Czytaniu, niech to będzie 
okazja do wspaniałej mię- 
dzypokoleniowej dyskusji  
– mówi Maksym Gołoś, sta-
rosta pruszkowski.

Gdzie w naszym regionie 
będzie organizowane Narodo-
we Czytanie?

Ośrodek Kultury, 8 września 
godz. 17.00, Brwinów.

Plac przed Centrum Kul-
tury, 8 września godz. 11.00,  
Grodzisk Maz.

Park w Nadarzynie, 8 wrześ- 
nia godz. 13.30, Nadarzyn 

Ogród MOK, 8 września godz. 
17.00, Piastów

Młodzieżowy Dom Kultu-
ry, 8 września godz. 18.00,  
Pruszków. [Red.] 

Narodowe Czytanie  
w regionie
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DODATEK EDUKACJA
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Sportowe zajęcia 
dodatkowe 

S P O R T
Nauka zabiera wiele 
czasu. Od ciągłego 
„siedzenia w książkach” 
głowa pęka. Dlatego 
tak ważne jest, 
by nie zaniedbywać 
zajęć ruchowych. 

P iłka nożna, basen, ta-
niec, tenis – możli-
wości jest wiele. W przy-
padku najmłodszych 

warto by sportowe zajęcia do-
datkowe były ogólnorozwojowe. 
Tu jedną z lepszych dyscyplin bę-
dzie tenis ziemny. Dlaczego? Bo 
kształtuje samodzielność, roz-
wija nie tylko kondycję i koor-
dynację ruchową, ale również 
gwarantuje rozwój intelektual-
ny. Jest dobry zarówno dla dzieci 
starszych jak i 4-5 latków. 

Ciekawym rozwiązaniem jest 
również taniec, bo i w tym przy-
padku rozwijamy wiele umie-
jętności naraz. Począwszy od 
koordynacji ruchowej, przez umie-
jętność panowania nad ciałem, po 

słuch muzyczny. Typ tańca: balet 
towarzyski czy nowoczesny należy 
dopasować do upodobań.

Jeśli nie boimy się sportów 
kontaktowych to gry zespołowe 
są tu jak znalazł. Maluchy uczą 
się przy tym współpracy starsze 
dzieci rywalizacji, a nastolatko-
wie i dorośli mają frajdę i możli-
wość aktywnego spędzenia czasu 
ze znajomymi. W przypadku 
młodszych najlepiej skorzystać 

z oferty szkółek piłkarskich czy 
koszykarskich. Starsi mogą zwy-
czajnie organizować spotkania 
sportowe sami, a jeśli potrzebna 
jest systematyczność to wybrać 
np. amatorskie drużyny, których 
nie brakuje. 

Jaką dyscyplinę wybrać? Ta-
ką która sprawia przyjemność. 
Ważne tylko żeby między natło-
kiem zajęć zaleźć czas na aktyw-
ność fi zyczną. [Red.] 
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Pytanie powtarzane przez ucznia, 
licealistę, studenta: jak się uczyć?

N A U K A
Tak, żeby się nauczyć – 
powie każdy nauczyciel. 
Tymczasem wielu uczniów 
ma problem z organizacją 
swojego czasu. Zwłaszcza, 
że „po szkole” ma jeszcze 
szereg innych zajęć. 

O grom lekcji do odro-
bienia już od pierw-
szych klas szkoły 
podstawowej przy-

prawia o zawrót głowy. W nie-
których szkołach nauczyciele są 
łaskawi. Ale prawda jest taka, że 
„im dalej w las, tym gorzej”. Dziś 
sprawę komplikują jeszcze setki 
zajęć dodatkowych. Bo przecież 
jest jeszcze dodatkowy angielski, 
taniec, basen, piłka nożna czy 
nauka gry na pianinie. I nie, nie 
zawsze rodzice zmuszają. Dzieci 
często same chcą uczęszczać na 
tyle zajęć i trudno im odmówić. 

Jak zatem pomóc nie tyl-
ko maluchowi, ale i starszemu 
dziecku w organizacji czasu na 
naukę i zabawę? Podpowiada-
my. Jeśli zajęcia udało się ułożyć 
ciągiem, to o powrocie do domu 

warto zrobić przerwę od nauki. 
To czas na chwilę zabawy i je-
dzenie. Później chcąc nie chcąc 
warto zabrać się za naukę. Tylko 
czy zacząć od zadań z matema-
tyki, czy może przygotować re-
ferat z polskiego? 

My stawiamy na przedmio-
ty ścisłe. Matematyka, fi zyka, 
chemia – zadania z tych przed-
miotów warto rozwiązać od rę-
ki, kiedy jeszcze pamiętamy, jak 
się je rozwiązuje. Dzięki temu 
utrwalimy schematy i unikniemy 
słynnego „jak to było...”. 

Matma odrobiona? Najtrud-
niejsze za nami! Teraz czas na 
biologię, geografi ę, polski, języki 

obce i historię. Te przedmioty 
dla większości uczniów są ła-
twiejsze. Jeśli na polski trzeba 
napisać rozprawkę a z biolo-
gi zrobić referat to siadamy do 
pisania, a na koniec zostawia-
my rzeczy do przeczytania. Jak 
rozdział z książki od historii czy 
lekturę szkolną. Tę ostatnią mo-
żemy czytać do poduszki, tuż 
przed snem. 

Oczywiście to tylko propo-
zycja schematu nauki. Każdy 
może modyfikować ją wobec 
własnych potrzeb i predyspozy-
cji. Najważniejsze jest tu jednak 
wypracowanie schematu, który 
z czasem ułatwi nam naukę. [Red.] 
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NABÓR DO ŻŁOBKA 
PROMOCJA! 
Czesne od 699PLN. 
Centrum Piastowa: SKM, 
ZTM, parking. 
Zajęcia dodatkowe, tea-
trzyki, pikniki, filharmonie 
w cenie czesnego. 

NABÓR
do ŻŁOBKA

Czesne od

699 pln
Centrum Piastowa: SKM, ZTM, parking.  
Zajęcia dodatkowe, teatrzyki, pikniki,  

filharmonie w cenie czesnego. 

Kontakt: tel. 730-740-899
www.malaakademia.edu.pl 

 ŻŁOBKA

PROMOCJA

NABÓR
 ŻŁOBKA

Centrum Piastowa: SKM, ZTM, parking. 

 ŻŁOBKA ŻŁOBKA ŻŁOBKA ŻŁOBKA ŻŁOBKA

PROMOCJA

Szkoła przyjazna uczniowi

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

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa 

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  
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Społeczna Akademia  
Nauk to największa 
niepubliczna uczelnia 
w Polsce. Od roku 1994, 
kiedy została utworzona, 
nieustannie się rozwija  
i kształci kolejne pokolenia 
młodych ludzi. Absolwenci 
SAN to nie tylko skuteczni 
rynkowo profesjonaliści, 
ale również ludzie  
w pełni wrażliwi na trudne 
i skomplikowane problemy 
współczesnego świata, 
otwarci i tolerancyjni, 
wspomagający swoją 
wiedzą i doświadczeniem 
wszystkich tych, którzy 
mogą być ich partnerami. 

P ragniemy, aby dyplom 
naszej Akademii sta- 
nowił nieprzemijającą 
wartość, był powodem 

do dumy i satysfakcji, nie tylko 
w dniu ukończenia studiów, ale 
również w przyszłości. Przed-
miotem naszej troski, jest rów-
nież i to, aby studenci czuli się 
jak „u siebie”, aby relacje między 
kadrą dydaktyczną, pracowni-
kami administracyjnymi uczelni 
oraz studentami oparte były na 
otwartości, wzajemnym szacun-
ku i zrozumieniu – mówi prof. dr 
hab. Anna Bąkiewicz, Pełnomoc-
nik Rektora Społecznej Akade-
mii Nauk ds. Filii w Warszawie.

W Społecznej Akademii Nauk 
prowadzone są studia pierwsze-
go i drugiego stopnia, jednolite 
studia magisterskie, semina-
ria doktoranckie, studia po-
dyplomowe, kursy, warsztaty, 
szkolenia i MBA. Kształcimy 
w systemach stacjonarnym 
i niestacjonarnym, w językach 
polskim i angielskim. W na-
szej ofercie znajduje się ponad  
20 kierunków prowadzonych na 
trzech wydziałach:
• Wydział Nauk Humanistycz-

nych
– Architektura
– Dziennikarstwo i komuni-

kacja społeczna
– Nowe media
– Filologia 
– Filologia angielska
– Lingwistyka stosowana
– Grafika
– Informatyka
– Organizacja produkcji fil-

mowej i telewizyjnej
– Pedagogika
– Resocjalizacja
– Prawo
– Psychologia
– Socjologia
– Socjokryminologia

• Wydział Nauk o Zarządzaniu 
i Bezpieczeństwie
– Administracja
– Bezpieczeństwo narodowe
– Finanse i rachunkowość
– Logistyka
– Stosunki międzynarodowe
– Turystyka i rekreacja
– Zarządzanie

• Wydział Nauk Medycznych
– Fizjoterapia
– Kosmetologia
– Pielęgniarstwo (nowość!)
– Techniki dentystyczne (no-

wość!)

SAN we współpracy z amery-
kańską uczelnią Clark University 
oferuje anglojęzyczne programy 

studiów prowadzące do uzyska-
nia amerykańskiego dyplomu 
Master w Polsce. Każdy program 
Clark University można realizo-
wać w formie studiów podyplo-
mowych lub można połączyć go 
z wybranym kierunkiem studiów 
II stopnia w SAN jako zintegro-
wany program „Master+Magi-
ster”. Więcej informacji: www.
clarkuniversity.eu

Społeczna Akademia Nauk od 
wielu lat z powodzeniem pro-
wadzi studia podyplomowe, 
które adresowane są do absol-
wentów studiów licencjackich 
lub magisterskich, a także do 
tych, którzy chcą poszerzyć 
swoje przygotowanie i zdobyć 
nowe umiejętności niezbędne 
w wykonywanej pracy zawodo-
wej. Więcej informacji: www.
podyplomowe.san.edu.pl

Z przyjemnością opowiemy 
więcej o naszej uczelni – za-
praszamy na Dzień Otwarty 
14 września 2018 r. odbywają-
cy się w godzinach 17:00-19:00 
w Społecznej Akademii Nauk 
(ul. Łucka 11, Warszawa).

#WYBIERAM:ZARZĄDZANIE
Chociaż trendy na rynku pracy 
nieustannie się zmieniają, no-
we technologie i coraz większa 
automatyzacja produkcji spra-
wiają, że znikają kolejne zawo-
dy i kierunki studiów, kierunek 
Zarządzanie wciąż cieszy się 
ogromną popularnością. Na-
leży pamiętać, że zarządza się 
wszystkim i wszędzie – począw-
szy od zarządzania państwem, 
a kończąc na zarządzaniu wła-
snymi zasobami, takimi jak np. 
czas. Uniwersalny charakter 
kierunku, prestiż i fakt, że jest 
klamrą nad wielu dziedzin spra-
wiają, że wybiera go wiele osób, 
które nie zaplanowało jeszcze 
swojej ścieżki zawodowej, lub 
przeciwnie – świadomych te-
go, że w przyszłości chcą peł-
nić funkcje kierownicze.

Zarządzanie jest popularnym, 
prestiżowym i uniwersalnym 
kierunkiem studiów łączącym 
ze sobą wiele dziedzin. Jego 
głównym celem jest przygoto-
wanie młodych ludzi do pracy 
w przedsiębiorstwach, orga-
nizacjach rządowych, jednost-
kach administracji państwowej, 
a zwłaszcza do poprowadze-
nia własnej działalności go-
spodarczej, która będzie miała 
ugruntowaną pozycję na rynku. 
W zależności od wybranej spe-
cjalności przed absolwentami 
tego kierunku otwiera się bar-
dzo szeroki wachlarz możliwości 
budowania ścieżki kariery – mó-
wi dr Maciej Dębski, prodziekan 
Wydziału Nauk o Zarządzaniu 
i Bezpieczeństwie Społecznej 
Akademii Nauk w Warszawie.

Studia na kierunku  
Zarządzanie  
w Społecznej  
Akademii Nauk
Zaplanowanie ścieżki karie-
ry i świadome podejmowanie 
wyborów dotyczących kształ-
cenia i doskonalenia umiejęt-
ności zawodowych pozwala na 
budowanie swojej pozycji na 
rynku pracy już podczas stu-
diów. Społeczna Akademia 

Nauk to szkoła wyższa w któ-
rej stawiamy przede wszyst-
kim na kształcenie praktyczne. 
Budując programy wzorujemy 
się na amerykańskich wzor-
cach, co pozwala na elastyczne 
łączenie wiedzy teoretycznej 
z umiejętnościami niezbęd-
nymi w pracy. Zarządzanie 
to bardzo obszerny kieru-
nek – studia na nim obejmują 
ekonomię, finanse i rachun-
kowość, marketing, logistykę, 
jak również informatykę z ca-
łą paletą nowoczesnych narzę-
dzi czy komunikację – zarówno 
w tradycyjnej formie, jak i tej 
prowadzonej online. Studen-
ci przez trzy lata (studia licen-
cjackie) zdobywają i kształtują 
twarde oraz miękkie kom-
petencje m.in. umiejętność 
pracy w zespole, zarządzania 
nim, konstruowanie i wdraża-
nie strategii marketingowych, 
przywództwo, wystąpienia pu-
bliczne, motywowanie, rozwój 
przedsiębiorstwa oraz opty-
malizacja procesów i kosztów.

Wiedza teoretyczna wykorzy-
stywana jest podczas ćwiczeń 
i różnego rodzaju warsztatów. 
Studenci analizują rzeczywi-
ste przypadki, co pozwala im 
nabywać praktyczne umiejęt-
ności niezbędne na rynku pra-
cy. Zajęcia te kształcą również 
umiejętności efektywnej pra-
cy i komunikacji w zespołach. 
Nasza kadra to doświadczeni 
praktycy rynku, którzy potra-
fią przekazać najbardziej aktu-
alne zagadnienia, opowiedzieć 
o trendach, przedstawić pro-
blemy z którymi się trzeba mie-
rzyć w pracy. Wielu profesorów 
wykładających zagadnienia teo-
retyczne to znani eksperci ryn-
ku, obecni i byli prezesi dużych 
przedsiębiorstw, doradcy biz-
nesowi i teoretycy biznesu. 

Wiedza ogólna zdobyta podczas 
studiów I stopnia pozwala konty-
nuować naukę na studiach II stop-
nia i rozwijać dalsze kompetencje 

na wybranych specjalnościach 
studiów magisterskich. 

Dla kogo zarządzanie? 
Prawie każda firma i instytucja 
na rynku potrzebuje specjali-
stów w dziedzinie zarządza-
nia. Na kierunku Zarządzanie 
odnajdzie się każdy kto ma po-
dejście do ludzi i będzie potrafił 
odpowiednio nimi pokierować. 
W końcu mowa tu o kierowaniu 
zespołem, a zatem osoba preten-
dująca do roli kierownika musi 
lubić pracę z ludźmi, być otwar-
ta oraz przede wszystkim ko-
munikatywna. Zarządzanie to 
kierunek dla osób samodziel-
nych, ambitnych, zorganizowa-
nych i z chęciami do dalszego 
rozwoju zawodowego. 

Praca
Niestety dość rzadko od razu 
po studiach mamy szansę otrzy-
mać stanowisko kierownicze. 
Absolwenci studiów zwykle mu-
szą się sprawdzić w danej dzie-
dzinie jako specjaliści, by móc 
w końcu awansować i piąć się 
po szczeblach kariery. Mena-
dżer będzie potrzebny w każ-
dej branży nie tylko handlowej, 
przemysłowej czy usługowej. Po 
studiach na kierunku Zarządza-
nie w Społecznej Akademii Nauk 
możesz zostać również projek-
tantem systemów organizacji 
i zarządzania, analitykiem biz-
nesowym, doradcą inwesty- 
cyjnym. Z pewnością po zdoby- 
ciu odpowiednich kwalifikacji  
i wiedzy będziesz mógł założyć  
własną firmę. 

Marketing 
Dotarcie z informacją o ofer-
cie i produktach jest niezbęd-
ne żeby nasze towary i usługi 
zaistniały w świadomości in-
nych ludzi. Specjalność Marke-
ting na kierunku Zarządzanie 
pozwala na zdobycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu prowa-
dzenia działań marketingowych 

na różnych rynkach – polskim 
i zagranicznych, przygotowy-
wania kampanii reklamowych 
i promocyjnych, planowania 
mediów, kierowania pracą ze-
społów, prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Absolwenci 
specjalności Marketing potrafią 
poprowadzić negocjacje, anali-
zować efektywność kampanii, 
optymalizować procesy i kosz-
ty, a także tworzyć strategie ko-
munikacji i promocji. 

Zarządzanie organizacjami
Od czego zacząć gdy w głowie 
pojawi się myśl o założeniu 
własnej firmy? Można od przy-
gotowania biznesplanu, dzięki 
któremu przeanalizujemy szanse 
i ryzyka, zidentyfikujemy otocze-
nie rynkowe i zaprogramujemy 
cele w drodze do osiągnięcia suk-
cesu. Zarządzanie organizacja-
mi to najbardziej uniwersalna 
specjalność z oferowanych na 
kierunku Zarządzanie w Spo-
łecznej Akademii Nauk. Jedno-
cześnie jest to specjalność dająca 
wiedzę ogólną niezbędną na każ-
dym stanowisku kierowniczym 
czy przy prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej. 

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi
Pamiętajmy, że o sukcesie firmy 
decydują przede wszystkim lu-
dzie. Umiejętności zdobyte na tej 
specjalności to przede wszyst-
kim rozwiązywanie konfliktów, 
pozyskiwanie nowych pracow-
ników w organizacji i kształto-
wanie liderów. Będzie to także 
podnoszenie kompetencje in-
terpersonalnych i rozwijanie 
kapitału ludzkiego. Specjalność 
Zarządzanie zasobami ludzki-
mi przygotowuje do pełnienia 
roli dyrektora działu personal-
nego, czy też specjalisty z za-
kresu zarządzania zasobami 
ludzkimi. Możesz również zo-
stać menadżerem lub specjali-
stą w doradztwie zawodowym 

albo trenerem szkoleń w róż-
nych branżach. 

Zarządzanie finansami 
i rachunkowość
Gdybyście mieli najbardziej 
kreatywny pomysł na innowa-
cyjną firmę o gwarantowanym 
sukcesie, a nie potrafili zarzą-
dzać jej finansami, to niestety 
prawdopodobnie jej istnienie 
na rynku byłoby dość krótkie. 
Studenci uczą się w jaki spo-
sób efektywnie zarządzać fi-
nansami, optymalizować koszty, 
przygotowywać sprawozdania 
i wykorzystywać narzędzia in-
formatyczne do rachunkowo-
ści i finansów. Jako absolwenci 
będziecie przygotowani do 
kompleksowej obsługi finanso-
wo-księgowej wszelkich pod-
miotów gospodarczych oraz 
będziecie posiadali kompeten-
cje do pracy na stanowisku spe-
cjalisty ds. księgowości. 
 
Psychologia biznesu
Specjalność Psychologia biznesu 
realizowana w Społecznej Aka-
demii Nauk na kierunku Zarzą-
dzanie łączy wiedzę z obszaru 
psychologii ogólnej – motywacji, 
zdolności do uczenia się, emocji 
z wiedzą na temat komunikacji 
w biznesie, doradztwa zawodo-
wego i rekrutacji, motywowania 
i oceny pracowników, kształto-
wania ścieżek kariery i rozwo-
ju odpowiednich kompetencji.

Społeczna  
Akademia Nauk

ul. Łucka 11  
(metro Rondo Daszyńskiego),  

00-842 Warszawa
tel.: 22 656 36 18,  

email: warszawa@san.edu.pl
www.warszawa.san.edu.pl

#Wybieram: zarządzanie
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NAUKA, DOSKONALENIE 
GRY W TENISA
DLA DZIECI I DOROSŁYCH
TENISOWE URODZINY

 Szkolimy zgodnie z wytycznymi PZT 

NABÓR DO SEKCJI TENISA 
NA SEZON 2018/2019
NABÓR DO SEKCJI TENISA 
NA SEZON 2018/2019
DZIECI 5-9 LAT
MŁODZIEŻ 10-18 LAT
DOROŚLI

SKLEPIK TENISOWY

STARTUJEMY 
OD WRZEŚNIA 2018…
… PRZEZ CAŁY ROK

STARTUJEMY 
OD WRZEŚNIA 2018…
… PRZEZ CAŁY ROK
DOGODNE TERMINY, 
MAŁE GRUPY, 
ZAPEWNIAMY RAKIETY, 
PIŁKI I NIEZBĘDNY SPRZĘT

KSZTALCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM,
WIECZOROWYM I ZAOCZNYM.

KSZTALCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM,
WIECZOROWYM I ZAOCZNYM.

Zespól Medyczno-Spolecznych
Szkól Policealnych

ul. Rakowiecka 23, tel.22 849 45 12
sekretariat  zmssp.edu.pl

www.msp2.pl

Technik masazysta
Terapeuta zajeciowy
Opiekun medyczny

Technik usług kosmetycznych
Technik bezpieczenstwa i hig ieny pracy

Asystentka stomatolog iczna

@

ZAPISZ SIE! SZKOLA
BEZPLATNA

Reklama

Zajęcia w grupie 
czy indywidualne?

J Ę Z Y K I
O tym, że nauka 
języków obcych jest 
potrzebna nie trzeba 
nikogo przekonywać. 
Pozostaje jednak 
pytanie: szkoła 
językowa czy lekcje 
indywidualne?

K ażda z tych opcji ma 
swoje wady i zalety. 
Plusy nauki w szko-
le językowej to moż-

liwość walki z nieśmiałością. 
Często bowiem przy nauce ję-
zyka obcego problemem jest 
mówienie... Najlepszą walką 
z tym „lękiem” jest rozmowa. 
W szkołach językowych w gru-
pie mamy kilku rozmówców 
a to tylko dodatkowy atut. Mi-
nusem szkół są wspomnia-
ne grupy. Duża liczba osób 
sprawia, że nauczyciel nie 
skupia się dokładnie na na-
szych potrzebach. I tu pojawia
się problem. 

Plusy lekcji indywidualnych? 
To właśnie uwaga. Na takich 
lekcjach jesteśmy my i na-
uczyciel. Dzięki temu lektor 
jest w stanie wyłapać elemen-
ty, z którymi mamy problem. 
Dodatkowo możemy przero-
bić problematyczny materiał 
tyle razy ile nam to potrzebne. 
Na zajęciach indywidualnych 
mamy też możliwość wybra-
nia dokładnej tematyki zajęć, 

np. przed wyjazdem na wakacje 
przećwiczyć najpotrzebniej-
sze zwroty. A minusy – przy-
zwyczajenie do rozmowy z tą 
samą osobą. Po kilku lekcjach 
indywidualnych zaczynamy 
czuć się pewnie przy lekto-
rze. Znika też bariera związa-
na z mówieniem. Kłopot (choć 
nie u każdego) może pojawić się 
gdy przyjdzie nam rozmawiać 
z kimś obcym. [Red.]

Pi
xa

ba
y.c

om

Pracujący student? 
Tak, to wykonalne!

P R A C A
Połączenie nauki z pracą 
wydaje się nie lada 
wyzwaniem. Wiele osób 
decyduje się jednak 
na takie rozwiązanie. Czy 
można łatwo i przyjemnie 
połączyć pracę z nauką?

S tare przysłowie mó-
wi, że „dla chcącego 
nic trudnego”. W przy-
padku studiów i pracy 

zarobkowej w wielu przypad-
kach się ono sprawdza. Jednak 
wiele osób rozpoczynających 
studia boi się, że natłok pracy 
i nauki jest nie do połączenia. 

Zaczynając pracę warto pa-
miętać, by porozmawiać z prze-
łożonym gdy mamy w ręku 
grafi k zajęć. W tym przypadku 
łatwiej mają studenci zaoczni, 
którzy co najwyżej będą musie-
li wyjść z pracy wcześniej tylko 
w piątek. W przypadku studen-
tów dziennych i wieczorowych 
zajęcia odbywają się w cią-
gu dnia. Ale tu trzeba liczyć na 
wyrozumiałość drugiej strony. 

Pracodawcy są przecież świa-
domi, że zatrudniają studenta 
dziennego, który na uczelni mu-
si być w godzinach „biurowych”. 
W takiej sytuacji albo otrzyma-
cie umowę np. na pół etatu, albo 
umówicie się na inny tryb pracy.

Pozostaje więc pytanie kiedy 
się uczyć? Kolokwia i egzami-
ny nie są łatwe, a w porówna-
niu z licealnymi egzaminami 
zakres materiału do opanowa-
nia jest gigantyczny. Tu z pomocą 

przychodzi systematyczność. Jeśli 
tej sterty materiału nie zostawi-
cie na „ostatnią chwilę” i będzie-
cie regularnie po kawałku opra-
cowywać zagadnienia, to przed 
samym egzaminem zostanie 
wam już tylko przypomnienie 
materiału. Uwierzcie lepiej po-
święcić kilka godzin w tygodniu, 
niż później próbować opano-
wać wiadomości z 300-stronico-
wej książki w jedną noc. I to nie 
jednej książki, a siedmiu... [Red.]

Rok akademicki zbliża się wielkimi 
krokami. Dla niektórych to ostatni 
moment na wybór kierunku studiów. 
Kłopot jednak w tym, że nie zawsze 
jest to łatwe. Zdarza się bowiem, że 
nasze zainteresowania są bardzo 
szerokie i trudno nam wybrać kon-
kretną ścieżkę rozwoju. Chcesz być 

maklerem i jednocześnie lekarzem. 
Widzisz siebie w roli programisty, 
ale jednocześnie pasjonuje cię psy-
chologia. Co wybrać? Takiej sytuacji 
warto rozwiązać test predyspozy-
cji. Choć nie uzyskamy odpowie-
dzi wprost, to wynik testu może 
okazać się bardzo pomocny przy 

T E S T Y
podejmowaniu końcowej decyzji. 
Przed ostatecznym wyborem kie-
runku warto zadać sobie również py-
tanie, czy to jest właśnie to co chcesz 
robić przez całe życie? Coraz częściej 
bowiem zdarza się , że pracę podej-
mujemy w zupełnie innej dziedzinie 
niż się kształciliśmy. [Red.] 

Czy nadajesz się na studia 
Zrób test predyspozycji
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Kąpielisko w pruszkowskim Parku Ma-
zowsze oficjalnie zakończyło sezon. 
Frekwencja na kąpielisku również by-
ła rekordowa. – Upalna pogoda sprawi-
ła, że przez cały sezon mieliśmy wiele 
osób kąpiących się. Były drobne incy-
denty, nic bardzo poważnego. W jed-
nym przypadku topiły się dwie osoby, 

ale szybka interwencja ratowników za-
kończyła się szczęśliwie. Dwukrotnie na 
prośbę ratowników interweniowała po-
licja. Chodziło o spożywanie alkoholu  
i chuligaństwo. Na ogół kąpiący się za-
chowywali się kulturalnie – mówi nam 
Jacek Elżanowski, dyrektor pruszkow-
skiej pływalni Kapry. Z kąpieli w Parku 

P R U S Z K Ó W
Mazowsze w tym roku już nie skorzy-
stamy, ale kto nie próbował jeszcze 
popływać kajakiem po Parku Potu-
lickich, ten ma jeszcze szansę. – Koń-
czymy sezon kajakowy, także bardzo 
udany. Było duże zainteresowanie i fre-
kwencja. Zapraszamy jeszcze w sobotę 
i niedzielę – zachęca Elżanowski. [EL] 

Kajaki jeszcze  
tylko w weekend

 

         
 
 

22 września 2018 
Dzień bez samochodu w WKD 

 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. chcąc zachęcić wszystkich 

do skorzystania z szybkiego, wygodnego, bezpiecznego i ekologicznego 
transportu przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia bez 
Samochodu. W związku z tym w dniu 22 września 2018 r., będzie 
obowiązywała specjalna oferta pn. „Dzień bez samochodu w WKD”, 
która ma zachęcić właścicieli pojazdów spalinowych do zrezygnowania 
chociaż w tym dniu z samochodu czy motoru na rzecz komunikacji 
szynowej. 

 
 

                            Zgodnie z ww. ofertą w dniu 22 września 2018 r. każdy pasażer 
posiadający przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu może na jego 
podstawie podróżować pociągami WKD na całej trasie, bez 
konieczności nabywania biletu na przejazd. 

 

W ramach oferty specjalnej „Dzień bez samochodu w WKD” zwrot 
kosztów nie będzie przysługiwał pasażerom, którzy skasują w tym dniu 
bilet jednorazowy oraz posiadają bilet okresowy – zawierający w okresie 
ważności dzień 22 września 2018 r. 
                  

 

Ogłoszenia

reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria Idealna
NA PREZENT

Wznowienie ruchu  
na linii 447 coraz bliżej

KO L E J
Za niecałe trzy tygodnie na 
podmiejską linię kolejową 
nr 447 mają wrócić pociągi. 
Trwają przygotowania do 
otwarcia linii, a tymczasem 
podróżni mogą już korzystać 
ze stacji Warszawa Włochy. 
Składy zatrzymują się tam 
od wtorku, 4 września.

J ak widać, zaawansowanie 
prac na poszczególnych 
przystankach jest mocno 
zróżnicowane. Na to, co już 

udało się na stacji we Włochach, 
podróżni z Pruszkowa będą mu-
sieli poczekać aż do 20 paździer-
nika. – Pasażerowie pociągów 
kursujących między Łowiczem, 
Sochaczewem a Warszawą mo-
gą korzystać z nowych peronów 
na przystanku Warszawa Wło-
chy. Przebudowa torów, nowe 
urządzenia sterowania ruchem 
umożliwiły zmianę i wygodniej-
sze połączenia. Na przystanku jest 
bezpieczne przejście przez tory. 
Docelowo będzie przejście pod-
ziemne. Wykonawca kończy pra-
ce – informuje Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK.

Przygotowania do uruchomie-
nia szlaku trwają. – Czternaście 
nowych obiektów inżynieryj-
nych (przepustów, przejść po-
dzielnych, tunelu drogowego), 
zostało już poddanych próbom 
obciążeniowym. 116-tonowa lo-
komotywa „sprawdzała” nowe 
konstrukcje na szlakach oraz 

na przystankach w Milanówku, 
Brwinowie, Parzniewie, Prusz-
kowie, Piastowie, Ursusie i Wło-
chach. Podczas badań specjalna 
aparatura dokładnie zmierzyła 
parametry obiektów. Wiadukty 
są już przystosowane do obsługi 
cięższych i szybszych składów, do 
120 km/h. Prędkość maksymal-
na będzie stopniowo uzyskiwana  
– zaznacza Jakubowski.

Jazdy testowe pociągów ma-
ją się wkrótce rozpocząć. Od 24 
września zatrzymają się one na 

wszystkich stacjach z wyjątkiem 
Pruszkowa. Uruchomienie pod-
miejskich połączeń kolejowych 
nie oznacza jednak końca prac 
na linii. – Kontynuowane będą 
prace wykończeniowe na pero-
nach i w przejściach podziem-
nych. We Włochach, Ursusie, 
Piastowie, Parzniewie, Brwi-
nowie i Milanówku urucho-
mione zostaną tymczasowe, 
bezpieczne dojścia do pero-
nów w poziomie szyn – zazna-
cza przedstawiciel PKP PLK.

Cała inwestycja ma zakoń- 
czyć się w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.

A jak dokładnie będzie wy-
glądała organizacja komunika-
cji zastępczej po 24 września? 
Z ilu połączeń kolejowych sko-
rzystają mieszkańcy naszego 
regionu? Czy wszystkie roz-
wiązania wprowadzone przez 
PKP PLK są zasadne? O tym 
wszystkim wkrótce przeczyta-
cie na łamach WPR24.pl i Ga-
zety WPR. [EL] 
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N A D A R Z Y N 
Na terenie gminy Nadarzyn 
pojawiły się pierwsze 
ławki solarne. Za ich 
pośrednictwem można  
nie tylko naładować 
telefon, ale też skorzystać 
z darmowego wifi.

Z godnie z obietnicą wy-
borczą stanęły pierw-
sze ławki solarne na 
terenie naszej Gminy. 

Jedna na nadarzyńskim rynku 
przy placu Poniatowskiego, 
druga zaś przy Pastewniku. 
Jeszcze tylko drobne prace 
porządkowe wokół. Zapraszam 
do korzystania – poinformo- 

wał Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn.

Jak skorzystać z takiej ław-
ki? To proste. Należy podejść do 
urządzenia, wybrać odpowiednią 
końcówkę do gniazda ładowania 
danego urządzenia i podłączyć je 
żeby naładować. Natomiast jeśli 
chcecie skorzystać z bezpłatne-
go połączenia z internetem na-
leży nacisnąć przycisk na panelu 
ławki. Następnie na swoim urzą-
dzeniu wchodzimy w ustawie-
nia sieci wifi. Powinna pojawić 
się sieć z nazwą „Zielona Ławka”. 
Wystarczy ją wybrać, a otworzy 
się strona powitalna. Następ-
nie będziemy mieli możliwość 
podłączenia się do sieci. [SD] 

Ławki solarne  
w Nadarzynie
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Niecodzienne wydarzenie szykuje się 
w Grodzisku Mazowieckim. Już 8 wrze-
śnia wszystkie panie (i panowie) będą 
mogły wziąć udział w biegu w szpil-
kach. Uczestnicy biegu do pokonania 
będą mieli dystans 400 metrów. Bieg 
rozpocznie się o godz. 12.00 w Parku 
Skarbków w Grodzisk. Liczba „biegaczy” 

jest ograniczona. Limit ustalono na 150. 
Warto dodać, że sama impreza organi-
zowana jest w szczytnym celu. Zebra-
ne w trakcie biegu pieniądze zostaną 
przekazane dla Domu Dziecka „Inspira- 
cja”. Bieg w szpilkach nie jest dedyko-
wany jedynie paniom. – Miło jest nam 
poinformować iż mamy pierwszego 

B I E G I
Pana na liście startowej w I Biegu Cha-
rytatywnym na Szpilkach. Teraz się za-
stanawiamy czy nie zrobić klasyfikacji: 
najszybszy mężczyzna na szpilkach. No 
i pamiętajcie że będzie wybrany Król 
biegu. Także Panowie do dzieła nagro-
dy czekają – zachęca Agnieszka Orac-
ka jedna z organizatorek biegu. [Red.] 

I Grodziski Charytatywny 
Bieg... w szpilkach

Wąż „terroryzował” 
rodzinę. Strażnicy w akcji
G R O D Z I S K  M A Z .

We wtorkowy (4 września) 
poranek grodziskich 
strażników miejskich 
wezwała jedna  
z mieszkanek, w której 
domu pojawił się... wąż.  
Na szczęście nieproszony 
gość okazał się niegroźny.

O pis tej interwencji 
brzmi dość zabaw-
nie, ale domownicy 
najedli się strachu.  

– W dniu dzisiejszym około go- 
dziny 9 zaniepokojona miesz-
kanka Grodziska Mazowieckie-
go z ulicy Bairda powiadomiła 
dyżurnego straży miejskiej, że 
w jej mieszkaniu zadomowił się 
wąż terroryzujący swoją obecno-
ścią rodzinę. Na miejscu funkcjo-
nariusze Eko-Patrolu dostrzegli 
ciemną sylwetkę zwierzęcia, któ-
re sprawnie ukryło się w szafie. 
Działania na miejscu utrudniał 
brak dostatecznego oświetlenia. 
Latarki trzeba było używać w ta-
ki sposób, by nie stresować gada. 

Każdy nieodpowiedni ruch mógł 
wypłoszyć zwierzę – relacjonują 
grodziscy strażnicy.

Jak dodają, opis wyglądu osobni-
ka wskazywał, że może być to wąż 
jadowity. – Nieproszonym gościem 
okazał się jednak wąż zbożowy, 
który następnie został wypusz-
czony do swojego środowiska na-
turalnego – wyjaśniają strażnicy.

I apelują, aby w takich sytu-
acjach zawsze dzwonić po po-
moc do odpowiednich służb i nie 
podejmować prób odłowienia 
gadów na własną rękę. – Obok 
tych najczęściej występujących 
w Polsce w warunkach natu-
ralnych okazów niejadowitych, 
można niestety napotkać także te 
jadowite – zaznaczają. [EL] 
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Rozbój w bronią w ręku. 
Śledztwo w toku

J A N K I
W środę 29 sierpnia 
w Jankach na Placu 
Szwedzkim doszło do 
rozboju. Zrabowano 
„znaczną sumę pieniędzy”. 
Okazuje się, że napastnicy 
mieli broń.

W środę około go- 
dziny 12.00 w Jan- 
kach na Placu 
Szwedzkim do-

szło do napadu. – Pokrzywdzone 
zostały trzy osoby. Skradziono 
dużą sumę pieniędzy – infor-
mowała nas na gorąco mł. asp. 
Marta Słomińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Sprawa trafiła do pruszkow-
skiej prokuratury. – W dniu 
30 sierpnia 2018 r. Prokura-
tura Rejonowa w Pruszkowie 
wszczęła śledztwo w sprawie 
rozboju z użyciem broni pal-
nej na szkodę trzech obywateli 
Chin oraz spółki prawa han-
dlowego, w przebiegu, którego 
doszło do kradzieży znacznej 
sumy gotówki na szkodę spółki 

prawa handlowego, do której 
należały pieniądze oraz port-
feli i dokumentów, osób, które 
przewoziły pieniądze – poin-
formował nas prokurator Łu-
kasz Łapczyński, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie. 

Prokuratura nie zdradza o ja-
ką kwotę pieniędzy chodzi. Nie-
oficjalnie mówi się nawet, że 
skradziono 1,5 mln zł. – Mając 

na uwadze dobro prowadzone-
go postępowania, na tym etapie 
nie przekazujemy szerszych in-
formacji w zakresie szczegółów 
zdarzenia – zaznacza prokura-
tor Łapczyński.

A co ze sprawcami rozboju? 
– Śledztwo jest w toku. Trwa-
ją intensywne czynności mają-
ce na celu ustalenie sprawców 
rozboju – ucina rzecznik war-
szawskiej prokuratury. [Red.] 

ar
ch

iw
um



12

Rewitalizacja budynków 
mieszkalnych

I N W E S T YC J E
Ważnym czynnikiem  
rozwoju naszego  
miasta jest skuteczność  
w pozyskiwaniu Funduszy 
Europejskich, które 
wspierają realizację 
konkretnych inwestycji.

P rezydent Jan Starzyń-
ski 7 sierpnia br. pod-
pisał umowę dotyczącą 
realizacji projektów 

w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz- 
twa Mazowieckiego 2014-2020.

Dzięki przystąpieniu do tego 
programu do Pruszkowa trafi 
ponad 2,3 mln zł wsparcia unij-
nego, które przeznaczone zo-
stanie na wykonanie remontu 
w 10 wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych będących własno-
ścią gminy. Rewitalizacja doty-
czy budynków zlokalizowanych 
przy ulicach: Bohaterów War-
szawy 19, 3 Maja 19, Szkolnej 4, 

Partyzantów 26, Mickiewicza 5, 
Ołówkowej 15, Stalowej 7, Da-
szyńskiego 9, 11, i 13. 

Remont obejmie części wspól-
ne tych budynków m.in.: napra- 
wę i modernizację ścian zew- 
nętrznych i nośnych, fundamen- 

Nowy Park Żwirowisko

Koniec remontów
KO L E J

Jesień 2018 to czas 
zakończenia remontu  
linii kolejowej 447 Grodzisk 
Mazowiecki - Warszawa 
Włochy oraz dworca PKP  
w Pruszkowie. Przyjrzyjmy 
się bliżej temu drugiemu. 

R enowacja zabytkowego 
budynku wzniesione-
go w 1924 roku zosta-
nie zakończona 20 

października, jego wygląd i de-
tale architektoniczne odzyskają 
oryginalny blask międzywojen-
nego polskiego neorenesansu. 
Dworzec zyska nowe funk-
cje: planuje się, że niedostęp-
ne dotąd pomieszczenia stacji 
zostaną wykorzystane do ce-
lów publicznych. Wyremonto-
wany pod okiem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dwo-
rzec stanie się wizytówką miasta. 

W tym samym czasie PKP pla-
nuje przywrócenie ruchu pociągów 
na trasie Warszawa - Zachodnia - 
Grodzisk Mazowiecki i uruchomie-
nie stacji w Pruszkowie. Do czasu 

W związku z plano-
wanymi zmiana-
mi, 10 września 
od godziny 18:00 

w Przedszkolu Miejskim nr 13 
przy ul. Antka w Pruszkowie, 
odbędą się konsultacje z miesz-
kańcami. Zostały przygotowane 
3 wstępne koncepcje zagospo-
darowania terenu, które od 

24.08.2018 r. do 14.09.2018 r. 
wyłożone są do wglądu w Ad-
ministracji Osiedla przy ul. Lal-
ki, w Przedszkolu Miejskim nr 13 
oraz w Urzędzie Miasta Prusz-
kowa w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska (pokój 19). Konsultacje 
prowadzone są również za po-
średnictwem strony interneto-
wej www.pruszkow.pl.

ZIELEŃ
Na mapie naszego  
miasta pojawi się kolejne 
zielone miejsce.  
Teren przy ul. Pani Latter,  
gdzie dotychczas był 
parking strzeżony, 
zostanie przebudowany  
i dołączony do Parku 
Żwirowisko.

zakończenia remontu autobusowa 
linia zastępcza ZP kursować będzie 
niezmiennie do 20.10., natomiast 
linia ZW od 24.09. do 20.10. pozo-
stanie na trasie Pruszków – Piastów. 

tów, dachów, stropów, strychów, 
klatek schodowych oraz balko-
nów. Poza tym wymienione będą 
okna, drzwi, domofony, a także 
przeprowadzona zostanie mo-
dernizacja instalacji elektrycz-
nej, c.o. i c.w.u.
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Nowe ścieżki rowerowe
I N W E S T YC J E

Miasto Pruszków dołączyło 
do programu „Redukcja 
emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach 
południowo – zachodniej 
części Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu 
Tras Rowerowych”,  
w ramach którego  
budowane są kolejne  
odcinki ścieżek rowerowych.

R ealizacja projektów 
wykonywanych w ra-
mach tego programu 
została podzielona na 

dwa etapy.
W ramach Etapu I ukończo-

ne zostały już trzy odcinki: na  
ul. Lipowej - od al. Armii Kra-
jowej do granicy miasta, na  
ul. Działkowej - od ul. Przyszłości 
do ul. Dębowej i na ul. Bryły - od  
ul. Przejazdowej do istniejącej 
nawierzchni asfaltowej.

W budowie są ścieżki: od  
ul. Waryńskiego do ul. Mosto-
wej, na ul. B. Prusa i ul. Boha-
terów Warszawy, na odcinku od  
ul. Działkowej do al. Wojska Pol-
skiego, na ul. Staszica i ul. Sien- 

kiewicza. W tym etapie zbudo-
wane zostaną również ścieżki  
na terenie MLP i na al. Armii  
Krajowej, na ul. Kopernika i na  
ul. Kraszewskiego.

Jesienna dawka rozrywki 

0130303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6Piątek, 7 WRZESIEŃ 2018 13

W ramach Etapu II zrealizo-
wana zostanie budowa ścieżek na  
al. Wojska Polskiego – od. Kubusia 
Puchatka do ul. Miry Zimińskiej  
– Sygietyńskiej, na ul. Niecałej – od 

ul. B. Prusa do Parku Sokoła i na 
ul. Lipowej – od ul. Kopernika do 
rzeki Utraty bez mostka. Pruszków 
przystąpił również do programu 
„Zielone płuca Mazowsza – rozwój 

mobilności miejskiej w gminach 
południowo–zachodniej części 
województwa”. Program ten obej-
muje budowę ścieżek rowerowych, 
ale również stacji rowerowych 

w systemie Pruszkowskiego Ro-
weru Miejskiego. Najważniej-
szą częścią programu jest zakup  
2 w pełni elektrycznych autobu-
sów wraz ze stacjami ładowania.

28 sierpnia 2018 roku Prezydent Mia-
sta Pruszkowa Jan Starzyński wydał 
zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z organi-
zacjami pozarządowymi. Konsultacje 
rozpoczęły się 29 sierpnia i potrwają 
do 18 września 2018 roku, a ich celem 
jest stworzenie Programu współpracy na 

2019 rok Gminy Miasta Pruszków z orga-
nizacjami pozarządowymi. Współpraca 
ta ma wzmocnić postawy obywatelskie  
i prospołeczne mieszkańców Miasta, wes-
przeć inicjatywy społeczne oraz wydo-
być potencjał organizacji pozarządowych. 
Konsultacje przeprowadzane są drogą 
elektroniczną w formie przesyłanych 

uwag na adres e-mail: zdrowie@miasto. 
pruszkow.pl, telefonicznie lub osobiście  
z koordynatorem d.s. współpracy z or- 
ganizacjami pozarządowymi. 18 wrześ- 
nia w sali 21 w Urzędzie Miasta o godzi-
nie 18:00 odbędzie się również otwarte 
spotkanie Prezydenta Miasta Pruszkowa 
z przedstawicielami organizacji.

Konsultacje  
z organizacjami 
pozarządowymi

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

Już w najbliższy weekend pożegnamy lato corocznym festynem pod hasłem „Żegnaj lato na rok…”.

Prezydent Jan Starzyński 
zaprasza 8 września do 
Parku Mazowsze, gdzie 
nie zabraknie animacji 
dla dzieci, konkursów 
z nagrodami, a gwiazdą 
wieczoru będzie legen-
darny zespół Perfect. 
Po części koncertowej 
na ulice naszego miasta 
już po raz czwarty wyje-
dzie Nightskating Prusz-
ków – start przejazdu 
 godz. 21:00. 

8 września zaczyna się 
również, organizowa-
na przez Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Ste-
fana Woydy w Prusz-
kowie już druga edycja 
wyjątkowego wydarze-
nia z pogranicza nauki, 
sztuki oraz rozrywki  
– „Pruszkowski Festi- 
wal Archeologiczny  
ARTEfakty”, który po-
trwa do 15 września. 

22 września zaprasza-
my na III Festyn na Gą-
sinie, gdzie swój talent 
artystyczny zaprezen-
tują dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 oraz 
Ogniska Muzycznego 
z Gąsina. Na zakończe-
nie pruszkowską sce-
nę zdominują rockowe 
dźwięki, to wszystko za 
sprawą zespołu Oddział 
Zamknięty. 

Jesień kojarzy nam się 
z powrotami do szko-
ły, dorośli będą mo-
gli przypomnieć sobie 
lekcję języka polskiego 
biorąc udział w II edycji 
pruszkowskiego dyktan-
da „Wpadnij na słówko”, 
które odbędzie 12 paź-
dziernika o godz. 18:00 
w sali konferencyjnej 
Spółdzielczego Domu 
Kultury przy ul. Hubala. 

Żegnaj lato na rok III Festyn  
na Gąsinie

ARTEfakty Pruszkowskie 
dyktando

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Miasto Pruszków. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez GminĘ Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Opacz-Kolonia z nową świetlicą!

E fektowny i estetyczny bu-
dynek, który zastąpił starą 
i małą świetlicę, już od wej-
ścia cieszy oczy i daje radość 

mieszkańcom sołectwa, którzy z nie-
cierpliwością oczekiwali jego ofi cjalnego 
otwarcia. A to miało szczególną opra-
wę. Dlatego też w niedzielę, 2 września, 
przy ul. Ryżowej 90 pojawiło się wie-
lu mieszkańców i zaproszonych gości, 
wśród których byli m.in.: ks. proboszcz 
- Marek Małkiewicz, ks. prałat - Le-
on Firlej, przewodnicząca rady gminy 
- Elżbieta Biczyk, radni i sołtysi, a tak-
że przedstawiciele seniorów z naszej 
gminy oraz wykonawcy tej inwestycji. 

Nowa świetlica w Opaczy-Kolonii to 
wysiłek i zaangażowanie wielu osób, to 
też do uroczystego, wspólnego przecię-
cia okolicznościowej wstęgi wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka zapro-
sił wszystkich, którzy przyczynili się 
do jej powstania.

"Sołectwo Opacz-Kolonia jest 
w naszej gminie swego rodzaju pre-
kursorem działań kulturalnych i akty-
wizujących mieszkańców, które stały 

się wzorem do naśladowania dla po-
zostałych sołectw" – mówiła w swo-
im wystąpieniu przewodnicząca rady 
gminy, Elżbieta Biczyk.

Szczególne przesłanie dla mieszkań-
ców Opaczy-Kolonii miał też ks. pra-
łat, Leon Firlej. "Świetlica to z dawna 

miejsce, które zawsze było miejscem 
reprezentacyjnym. Miejscem, w któ-
rym prezentowane było to, co najlep-
sze, dlatego też życzę wam, żeby wasza 
świetlica zawsze świeciła przykładem".

Oczekiwanie na otwarcie nowej 
świetlicy narastało, ale zanim miesz-

Kolejna inwestycja w gminie Michałowice została przekazana mieszkańcom do użytku. Piękny i bardziej prze-
stronny budynek świetlicy otwiera przed mieszkańcami i samorządowcami z Opaczy-Kolonii nowe możliwości do 
współdziałania.

kańcy i zaproszeni goście rozpo-
częli jej zwiedzanie ks. proboszcz, 
Marek Małkiewicz dokonał uroczyste-
go poświęcenia.

Oczywiście sama uroczystość otwar-
cia nowej świetlicy to nie wszyst-
ko, co tego dnia dla mieszkańców 

przygotowała sołtys Grażyna Grabka 
i radna gminy Anna Kamińska wraz 
z radą sołecką Opaczy-Kolonii. Na 
scenie przy świetlicy wystąpiły chó-
ry kierowane przez Renatę Włodarek: 
„Czerwone Koraliki” i „Czerwone Kora-
le”, a na boisku i w ogródku jordanowski 
na najmłodszych czekały dmuchań-
ce, balonowe cudaki, malowanie bu-
ziek, a także liczne konkursy i zabawy. 
Spora kolejka chętnych stała do chusty 
Klanza, gdzie maluchy mogły spróbo-
wać swoich sił w powietrznym berku.

Bez wątpienia na pikniku nie mo-
gło zabraknąć smakowitości z grilla, 
które osobiście przygotowywali sami 
mieszkańcy, a piknikowa atmosfera to-
warzyszyła wszystkim do późnych go-
dzin popołudniowych.

W nowym budynku świetlicy sala, 
w której będą się odbywały spotka-
nia mieszkańców, ma powierzchnię 
121.2 m². Dodajmy, że obecna świetlica 
została przystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych, a teren w jej okolicy 
zyskał nowe miejsca parkingowe i no-
wą zieloną architekturę.

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

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

Z
a nami już dwa spotkania z cyklu 
„Dzień dla Serca”. W Szczęsnem 
oraz Kraśniczej Woli z bezpłat-
nego ekg i konsultacji kardio-
logicznych skorzystało ponad 

200 osób. Były prelekcje, poświęcone pro-
filaktyce chorób serca oraz pokaz (wraz 
z instruktażem) sztucznego oddychania. 
Można było zmierzyć ciśnienie, wykonać 
pomiar tkanki tłuszczowej i porozmawiać 
z dietetykiem. Kolejne, trzecie spotkanie, 
odbędzie się w najbliższą sobotę 8 wrze-
śnia br. w Szkole Podstawowej w Adamo-
wiźnie (ul. Osowiecka 33). Zapraszamy
w godz. 11.00 – 14.00.

Kolejne edycje:
• 15 września br. Grodzisk Mazowiecki – Łąki 

(świetlica przy ul. Łącznej 1),
• 22 września br. Grodzisk Mazowiecki (Willa 

Radogoszcz przy ul. Sienkiewicza 31),
• 30 września br. Grodzisk Mazowieckim 

(Pawilon Kultury przy ul. Westfala 3),
• 6 października br. Książenice (SP przy 

al. E. Marylskiego 3),
• 13 października br. Grodzisk Mazowiecki 

(Przedszkole nr 4 przy ul. Górnej 12).

Akcja organizowana jest przez gminę Gro-
dzisk Mazowiecki oraz Starostwo Powiatowe 
wraz ze Szpitalem Zachodnim. 

Trwa „Dzień dla Serca” 
w gminie Grodzisk Mazowiecki
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 ► Agencja Ochrony 
zatrudni do pracy 
na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, 
Konotopy, Błonia i Ożarowa 
Mazowieckiego. 
Telefon 728-432-309 

Atrakcyjna praca 
na produkcji – PASS
k. Błonia. Darmowy 
dojazd - 725 258 529 

Do pracy na budowie. 
Możliwe zakwaterowanie. 
Wysokie wynagrodzenie. 
Kontakt Przemysław: 
662-102-871 

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

 ► Fryzjerkę zatrudnię lub 
wynajmę stanowisko. 
Centrum Pruszkowa. 
Tel.: 608-777-747 

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę
 z własnym samochodem 
na weekendy 509-683-032

 ► 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 

 ► Zatrudnię panie 
z doświadczeniem 
do sklepu mięsno-
-spożywczego 
w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie 
miesięczne 2700 zł netto. 
504-029-507 

 ► Zatrudnimy pracowników 
ochrony na obiekt 
magazynowo-spedycyjny 
w m. MOSZNA PARCELA. 
Kontakt: 608-696-929 

 ► Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Piastowie 
zatrudni pracownika 
na stanowisku 
PEDAGOGA.
Szczegółowe informacja 
są dostępne na 
stronie internetowej: 
www.zowpiastow.pl 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom w Regułach + działka 
915 m. + garaż 30 m. 
Tel.: 602-584-504 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel.: (22) 729-03-13 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

Usługi

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603-375 -875 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109,
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

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

Opiekunka Seniorów 
w Niemczech!
Wyjedź do 15 września – 
ostatnie oferty pracy 
z letnią premią 350 euro! 
Kontakt, tel. 506 289 039, 
Promedica24 

 ► Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel.: 696-039-978 

 ► Praca dla pań przy 
sprzątaniu biur 
w Parzniewie, 
tel.: 504-204-700 

 ► PRACA PRUSZKÓW LUB 
ŻABIA WOLA. Poszukujemy 
osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności 
do pracy przy ochronie 
małej budowy w Pruszkowie 
lub Żabiej Woli. Nie 
wymagamy doświadczenia. 
Dobre warunki pracy. 
Tel.: 577-303-512 

 ► Szlifi erz: wałki, otwory, 
płaszczyzny – Pruszków 
tel.: 606-742-496 

 ► Zatrudnię elektryka 
ze znajomością pras 
hydraulicznych. Praca na 
część etatu w Pruszkowie. 
Tel.: (22) 728-25-00 

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

Dam pracę

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

PARTNER HANDLOWY

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
EKSPRESOWA
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa  

informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na 
I piętrze zostały wywieszone następujące wy-
kazy: w okresie od 29.08.2018 r. – 19.09.2018 
r. wykaz nieruchomości lokalowych stanowią-
cych własność Gminy Miasta Piastów przezna-
czonych do zbycia, w okresie od 04.09.2018 r. 
– 25.09.2018 r. wykazy nieruchomości grunto-
wych przeznaczonych do dzierżawy.
Wykazy zamieszczone są również na stronie in-
ternetowej www.piastow.pl.

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121) Wójt Gminy 
Raszyn informuje, że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a na tablicy ogłoszeń 
wykazu w którym przeznaczył do wynajęcia:
Lokale w budynku dawnego przedszkola nr 1 przy ul. Godebskiego  
w Raszynie z przeznaczeniem na prowadzenie biura budowy adaptacji 
„Austerii”.

Wykaz został wywieszony z dniem 04.09.2018 roku na okres 21 dni. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
niezabudowanych położonych w miejscowości  

Kady gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
nieruchomości 

w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.

1. 37/21 1119 124.000,00 12.400,00

2. 37/22 939 104.000,00 10.400,00

3. 37/23 940 104.000,00 10.400,00

4. 37/24 940 104.000,00 10.400,00

5. 37/25 936 104.000,00 10.400,00

6. 37/26 932 103.000,00 10.300,00

7. 37/27 948 105.000,00 10.500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 
32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudo-
wane, uregulowane w KW nr WA1G/00030657/7. Zgodnie z decyzją o 
warunkach zabudowy działki przeznaczone są pod zabudowę jednoro-
dzinną wolnostojącą.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 
05.10.2018r., ze wskazaniem, której działki dotyczy. Cena nierucho-
mości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o po-
datek VAT – 23% i płatna będzie jednorazowo przed zawarciem umowy 
sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A oraz opublikowanie na stronie interne-
towej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220. 

 ► Piaskowanie, 
hydropiaskowanie 
metal, drewno, kamień, 
kostka. 504-216-488 

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

 ► Studnie 
tel.: 601-231-836 

 ► 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
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