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Konsultowali projekt wiaduktu czy nie? 
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Temat planowanej prze-
budowy wiaduktu nad 
torami PKP w Pruszko-
wie budzi wiele emocji. 
W ostatnim czasie jeden 
z mieszkańców opubli-
kował na forach inter-
netowych pismo, które 
wskazuje, że drogowcy 
nie konsultowali się w tej 
sprawie z kolejarzami. 

P ierwotne założenia 
przebudowy wiaduk-
tu w Pruszkowie do-
tyczyły wybudowania 

gigantycznego węzła drogowe-
go z bezkolizyjnymi zjazdami. Te 
plany szybko trafi ły do szufl ady, 
bowiem koszt ich realizacji oka-
zał się zbyt duży. Problem więc 

pozostał, bo wiadukt nad tora-
mi PKP musi przejść gruntowną 
modernizację, która zakłada je-
go budowę praktycznie od zera. 

Początkowo MZDW planowało 
budowę nowej przeprawy obok 
istniejącego wiaduktu, przeło-
żenie ruchu na nową konstruk-
cję i rozbiórkę starego wiaduktu. 
Dziś wiadomo już, że nowa prze-
prawa będzie budowana „w śla-
dzie” istniejącej. To oznacza, że 
Pruszków na około dwa lata zo-
stanie pozbawiony wiaduktu 
w tym miejscu. 

W naszej ostatniej publikacji 
rzeczniczka Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich Mo-
nika Burdon poinformowała że: 
– Przeprowadzona w ciągu ostat-
nich lat przez PKP PLK S.A. moder-
nizacja linii kolejowej w znaczący 
sposób utrudniła możliwość zlo-
kalizowania wiaduktu obok istnie-
jącego obiektu, bowiem wówczas 

DZIŚ DODATEK
DODATEK ZDROWIE, 
WALENTYNKI, 
KARNAWAŁ      / str. 6-7 /

ROZMOWA
Wchodzimy w etap realizacji 
wizji i pomysłów / str. 8 /

GRODZISK MAZ. 
Odwołanie od obwodnicy 
Grodziska / str. 5 /

miałaby miejsce kolizja z bramka-
mi trakcyjnymi znajdującymi się 
nad rozjazdami torowymi. 

Wiele osób uznało, że to kole-
jarze zablokowali możliwość bu-
dowy nowej przeprawy w innym 
miejscu. Jeden z mieszkańców 
na forach internetowych zamie-
ścił pismo, które również na to 
wskazuje. „Informujemy, że od-
niesienie do kwestii ewentualne-
go naruszenia trwałości i utraty 
dofi nansowania unijnego będzie 
możliwe, gdy będzie znany zakres 
działań związanych z przebudową 
wiaduktu w ciągu ul. Poznańskiej 
(…) wraz z zakresem ewentualnej 
ingerencji w przedmiotowy pro-
jekt” – czytamy w piśmie. 

Pojawia się zatem pytanie czy 
MZDW skonsultowało projekt, 
czy może samodzielnie uznało, 
że „nie da się” tego zrealizować?
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– tyle operacji czeka roczną Lenkę z Pruszkowa. Dziewczynka urodziła się  
z deformacją lewej nóżki. Jedyną szansą na to, że będzie normalnie chodzić, 
są dwie kosztowne operacje. Trwa zbiórka funduszy na ten cel. 2
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Budżet obywatelski później niż zwykle…
służy im do realizowania własnych 
pomysłów. Każdy ma prawo do 
zgłoszenia swojej koncepcji dla 
danego regionu w mieście. Na-
stępnie w drodze głosowania 
wybiera się najlepszy pomysł, 
który to potem realizuje urząd.

Do tej pory w Pruszkowie od-
były się trzy edycje budżetu 
obywatelskiego. Przed rozpoczę-
ciem każdej z nich wprowadza-
no zmiany w regulaminie. Tym 
razem również będzie trzeba do-
stosować się do nowych prze-
pisów. Przebieg kolejnej edycji 
„budżetu” powinien być dosto-
sowany do wymagań z ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

PRUSZKÓW
Kolejna edycja prusz-
kowskiego budżetu  
obywatelskiego  
rozpocznie się z opóź-
nieniem w porównaniu 
do poprzednich.  
Co jest powodem  
takiej sytuacji?

M ieszkańcy Prusz-
kowa dobrze już 
wiedzą jakie moż-
liwości daje im bu-

dżet obywatelski. To narzędzie 

niektórych ustaw w celu zwięk-
szenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych orga-
nów publicznych określających 
wymogi, które powinien speł-
niać budżet obywatelski.

Na opóźnienie startu również 
nie bez wpływu pozostała uchwa-
ła nr 22.246.2018 Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 4 grudnia 
2018 roku w sprawie orzeczenia 
nieważności uchwały nr L.579.2018 
Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 
października 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami miasta 

Okazuje się jednak, że projekt 
nowej przeprawy i w to kilku 
wariantach trafił do kolejarzy.  
– W 2017 roku PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. zaopiniowały przed-
stawione warianty dotyczące bu-
dowy wiaduktu nad linią kolejową. 
Uzgodniony został wariant IA bez 
podpory pośredniej na między-
torzu – poinformował nas lako-
nicznie Karol Jakubowski z zespołu 
prasowego PKP PLK.

Poprosiliśmy również drogo-
wców o dokładne informacje do-
tyczące konsultacji z kolejarzami. 
– W toku każdego procesu pro-
jektowego, którego przedmiotem 
jest krzyżowanie się dwóch dróg  
(w tym przypadku bezkolizyjne 
skrzyżowanie drogi wojewódz-
kiej z linią kolejową), wymagane 
jest pozyskanie warunków tech-
nicznych od zarządcy infrastruk-
tury, z którą realizowana przez nas 
inwestycja się krzyżuje i ewen-
tuanie koliduje. Nie inaczej było 
w przypadku projektowania bu-
dowy wiaduktu w ciągu DW 718 nad 
linią kolejową nr 1 i 447. Projekt jest 

realizowany w oparciu o warunki 
techniczne wydane przez PKP PLK 
S.A. (z dnia 19.10.2016 r.). Zarządca 
linii kolejowej wskazał, aby budo-
wa wiaduktu była realizowana bez 
posadowienia podpór w pasie ko-
lejowym (obecny wiadukt posiada 
podpory w pasie kolejowym) oraz 
określił pionową skrajnię (odległość 
od główki szyny do spodu przęsła 
wiaduktu), która znacząco wybie-
ga poza jej obecny wymiar. Powyż-
sze warunki techniczne dotyczyły 
zarówno wariantu zakładającego 
budowę wiaduktu w jego obecnym 
miejscu, jak i wariantu zakładają-
cego budowę wiaduktu obok ist-
niejącego wiaduktu – wyjaśnia 
Monika Burdon, rzecznik MZDW. 
– Ponadto wariant zakładający bu-
dowę wiaduktu obok istniejącego 
obiektu ingerował w infrastruk-
turę kolejową (kolizja z bramkami 
trakcyjnymi znajdującymi się nad 
rozjazdami torowymi), co wiązało-
by się ze znacznym kosztem prze-
budowy infrastruktury kolejowej 
i dodatkowymi opłatami jakie Wo-
jewództwo Mazowieckie poniosło-
by z tytułu wstrzymania ruchu na 
linii kolejowej na czas przebudowy 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 infrastruktury kolejowej. Biorąc 
pod uwagę powyższe utrudnie-
nia w toku dalszej realizacji pro-
cesu projektowego PKP PLK S.A.  
(pismem z dnia 09.02.2017 r.) po-
zytywnie zaopiniowało i wskazało 
za preferowany do realizacji wa-
riant zakładający budowę wiaduk-
tu w miejscu obecnego obiektu, 
co pozwoli uniknąć przebudowy 
ww. infrastruktury kolejowej. Dal-
szy proces projektowy jest zatem 
realizowany zgodnie ze wskaza-
niami PKP PLK S.A., czyli zakła-
da się budowę wiaduktu w ciągu 
DW718 w jego dotychczasowym 
śladzie – dodaje. 

Z wizją budowy nowej prze-
prawy w miejscu istniejącego 
wiaduktu nie godzą się zarówno 
władze starostwa powiatowego 
jak i miasta. O ile starostwo wy-
dało pozytywną opinię na temat 
projektu to dotyczyła ona jedynie 
połączenia DW718 z ul. Bolesława 
Prusa. – Opinia nie dotyczyła sa-
mych rozwiązań komunikacyj-
nych a jedynie geometrii jezdni 
oraz chodnika drogi powiatowej nr 
3124 W ul. B. Prusa w Pruszkowie. 
Nasza opinia dotyczyła wyłącznie 

Konsultowali projekt wiaduktu czy nie? 
połączenia drogi 718 na wiaduk-
cie z drogą powiatową ul. B Pru-
sa, a nie opiniowaliśmy wiaduktu 
jako całości – podkreśla Klaudia 
Chmiel, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 
– Warto podkreślić, że zarząd po-
wiatu pruszkowskiego kilkukrotnie 
przedstawiał stanowisko w spra-
wie budowy wiaduktu i rozbiórki 
istniejącego wiaduktu m.in. na na-
radach technicznych w siedzibie 
MZDW. Zarząd powiatu propo-
nował alternatywne rozwiązania 
komunikacyjne, co niestety nie zo-
stało wzięte pod uwagę – dodaje. 

Podobny głos płynie ze strony 
władz Pruszkowa. Prezydent Paweł 
Makuch wielokrotnie podkreślał, 
że będzie chciał podjąć działania 
i rozmowy. – Będziemy rozmawiać 
z marszałkiem, by wpłynąć na tę 
inwestycję, tak by była dostoso-
wana do potrzeb naszego miasta  
– podkreślali na jednym ze spotkań 
z mieszkańcami włodarze miasta. 

Okazja do tych rozmów nada-
rzy się już 12 lutego. Wtedy mar-
szałek województwa Adam Struzik 
ma pojawić się w Pruszkowie.  AZ
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Poniedziałek, 4 lutego. Alarm bombowy w pruszkowskim sądzie 
rejonowym. W ostatnich tygodniach to kolejna już anonimowa 
informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego w naszym re-
gionie. Po sprawdzeniu okazało się, że fałszywa. Podobnie jak 
wcześniej w przypadku pruszkowskiego urzędu miasta i dwóch 
sieci handlowych. Sprawcy alarmu szuka policja.  EL

Pruszkowa w zakresie budżetu 
obywatelskiego na 2020 rok.

Niestety nie wiadomo kiedy 
dokładnie rozpocznie się kolejna 
edycja budżetu obywatelskiego… 
– W związku z tym, nie są znane 
jeszcze terminy poszczególnych 
etapów nowej edycji budżetu oby-
watelskiego. Nowy harmonogram 
zostanie udostępniony po przyję-
ciu przez Radę Miasta Pruszkowa 
uchwały sprawie zasad przepro-
wadzania budżetu obywatelskie-
go – poinformował urząd miasta.

Jedyne co pozostaje to czekać. 
Aktualności możecie śledzić na 
stronie facebookowej „Budżet 
Obywatelski Pruszków”.  SD



W samym centrum między torami a pocztą chcemy zrobić milanowskie bulwary, czyli 
ekwiwalent rynku, którego nie mamy jako miasto. Byłaby to piękna strefa centralna 
z architekturą zieloną, fontannami. Mogłoby to być serce miasta. Z racji, że już jesteśmy 
właścicielami Warszawskiej, możemy to zrobić niemal natychmiast – o swoich planach mówi 
Piotr Remiszewski, burmistrz Milanówka. 
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Światła na Prusa i Pogodnej coraz bliżej

nietrudno o kolizję. Rozwiązaniem 
tego problemu mają być „światła”.

Starostwo powiatowe w Prusz-
kowie ogłosiło już przetarg w tej 
sprawie. – Przedmiotem zamó-
wienia jest budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej nr 3142W ul. Bolesława 
Prusa i ul. Pogodnej w Pruszkowie. 

PRUSZKÓW
Starostwo powiatowe 
w Pruszkowie ogłosiło 
przetarg na budowę 
sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic 
Pogodnej i Prusa.

O konieczności bu-
dowy sygnalizacji 
świetlnej w tym miej-
scu mówi się od daw-

na. Choć na pierwszy rzut oka 
nie jest to skrzyżowanie niebez-
pieczne, z dobrą widocznością, to 
uchodzi jednak za newralgiczny 
punkt na mapie Pruszkowa, gdzie 

Zamówienie obejmuje wykonanie 
sygnalizacji świetlnej na podstawie 
opracowanej i uzgodnionej doku-
mentacji technicznej; wykonanie 
przyłączenia do złącza przy słu-
pie do projektowanej skrzynki 
sterowniczej długości około 30 m; 
wykonanie niezbędnych robót 
drogowych; wprowadzenie zmian 

PRUSZKÓW
W tym sezonie miesz-
kańcy Pruszkowa 
skorzystają z czterech 
nowych stacji Prusz-
kowskiego Roweru 
Miejskiego. Pojawią się 
one m.in. w okolicach 
dworca PKP. 

P ruszkowski Rower 
Miejski w nowym se-
zonie będzie miał 11 
stacji z 90 rowerami. 

W porównaniu do lat poprzed-
nich, pojawiły się cztery nowe 
lokalizacje. – Nowe lokalizacje 
wybrano na podstawie zgło-
szeń mieszkańców. Typowano 
je najczęściej. Rzeczą oczywi-
stą jest zabezpieczenie okolic 
dworca PKP zarówno od stro-
ny parkingu przy Waryńskiego 
jak i w okolicach ulicy Sien-
kiewicza. Park Żwirowisko to 

też ciekawa lokalizacja, która 
zabezpieczy potrzeby miesz-
kańców osiedla Bolesława 
Prusa. Budując sieć w prze-
strzeni całego miasta istotna 
jest też stacja dla dzielnic Żbi-
ków i Bąki, ul. Gałczyńskiego 
róg Zimnej, czyli przy budyn-
kach wielorodzinnych, w oko-
licach przystanku – mówi nam 
Beata Czyżewska, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Pruszkowski urząd miejski 
przygotowuje przetarg w tej 
sprawie. – Głównym warun-
kiem jest wybór operatora, któ-
ry zapewni nam kontynuację 
kompatybilności z systemem, 
który działa w Warszawie i w 
Michałowicach. To jeden z waż-
nych zapisów przetargowych. 
Drugi zapis, który jest dla nas 
bardzo istotny, to fakt, że za-
łożenia wiążą się z rozbudową 
sieci również w trakcie sezo-
nu, jeśli będzie taka możliwość, 
a bardzo na to liczymy – wyja-
śnia wiceprezydent. EL

Nowe stacje Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
SREGION

Warszawska Kolej 
Dojazdowa ogłosiła 
przetarg na projekt 
budowy drugiego toru 
na szlaku Podkowa Leśna-
-Grodzisk Mazowiecki. 
Szacunkowy koszt? 
Prawie 4 mln zł netto.

O tym, że „wukadka” 
przymierza się do 
rozbudowy własnej 
infrastruktury toro-

wej, wiadomo od dawna. Urucho-
mienie drugiego toru ma przynieść 
wiele korzyści. Zwiększy się prze-
pustowość, skróci się czas jazdy, 
zmaleje ryzyko opóźnień (choć pod 
tym względem WKD od lat ucho-
dzi za najbardziej punktualnego 
przewoźnika w Polsce).

W ogłoszonym właśnie przetargu 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej mowa jest o siedmiokilo-
metrowym odcinku, przebudowie 
dwóch stacji i sześciu przystanków. 

– Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej niezbędnej dla 
realizacji inwestycji pn. Moderni-
zacja infrastruktury kolejowej WKD 
poprzez budowę drugiego toru li-
nii kolejowej nr 47 od Podkowy Le-
śnej do Grodziska Mazowieckiego, 

przygotowanie wniosków wraz 
z wymaganymi załącznikami o wy-
danie wszystkich niezbędnych opi-
nii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji 
administracyjnych, a także opraco-
wanie materiałów do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego na wybór Wykonawcy robót 

Zaprojektują drugi tor do Grodziska
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w organizacji ruchu; uruchomienie 
i oddanie do eksploatacji – czyta-
my w dokumentacji.

Wybrany wykonawca będzie 
miał na to 112 dni od momentu 
podpisania umowy.

Jak dokładnie będzie wygląda-
ła nowa sygnalizacja? Na wlotach 
ulic Pogodnej i Prusa pojawią się 
sygnalizatory S1, czyli klasyczne 
potrójne „światła”, oddzielne sy-
gnały przeznaczone będą dla pie-
szych i rowerzystów korzystających 
ze ścieżki. Światło zielone zapali 
się po naciśnięciu przycisku za-
potrzebowania. Sygnalizacja ma 
być zsynchronizowana z sąsiednią 
krzyżówką Wojska Polskiego, Po-
godnej i Powstańców. EL
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budowlanych wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego w okresie re-
alizacji robót budowlanych – czy-
tamy w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie podzielono na 
dwie fazy. W pierwszej wybrany 
projektant będzie miał za zadanie 
opracować koncepcję przestrzen-
ną, uzyskać wszelkie niezbędne 
pozwolenia, w tym pozwolenie na 
budowę, przygotować kosztorys in-
westorski i harmonogram robót. 
Termin na wykonanie tego zada-
nia to 380 dni od momentu pod-
pisania umowy.

Faza druga to już nadzór nad 
pracami w terenie. Mają się one 
zakończyć się później niż 1370 dni 
od momentu podpisania umowy 
(niespełna cztery lata).

Szacunkowa wartość tego zada-
nia to prawie cztery miliony złotych 
(netto). Mowa oczywiście wyłącz-
nie o dokumentacji projektowej. 
Na przeprowadzenie prac budow-
lanych przewoźnik rozpisze od-
dzielny przetarg.

Na oferty od zainteresowanych 
fi rm WKD czeka do 12 marca. EL
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We wtorek, 5 lutego, około godz. 15.40 na skrzy-
żowaniu al. Niepodległości i ul. Chopina w Prusz-
kowie doszło do groźnego zdarzenia. Gdy matka 
z dzieckiem w wózku przechodziła przez pasy po-
trącił ich samochód. Siła uderzenia spowodowała, 
że małe dziecko wypadło z wózka. – Pojazd po-
ruszał się al. Niepodległości i jechał w kierunku 
ul. Szczęsnej. Na skrzyżowaniu al. Niepodległości 

z ul. Chopina przejściem dla pieszych poruszała 
się matka z wózkiem, w którym było 1,5 roczne 
dziecko. Niestety kobieta kierująca samochodem 
uderzyła w wózek. Dziecko wypadło z wózka. Zo-
stało przewiezione do szpitala – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. – Matce nic się nie 
stało. Kierująca autem była trzeźwa – dodaje.  SD

PRUSZKÓW

Autem uderzyła w wózek 
z 1,5 rocznym dzieckiem

REGION

Pięć firm zgłosiło się do 
przetargu na wykonanie 
elementów koncepcji 
programowej na po-
szerzenie autostrady 
A2 na odcinku od węzła 
Konotopa do granicy 
województwa. Teraz  
drogowcy sprawdzą 
złożone oferty. 

P rzygotowania do roz-
budowy autostrady A2 
o dodatkowe pasy ru-
chu idą w ekspresowym 

tempie. Krótko po zaprezentowa-
niu pomysłu na poszerzenie trasy 
ogłoszono przetarg na wykonanie 
projektów. Zgodnie z założenia-
mi autostrada A2 między węzłami 
Konotopa i Pruszków ma być po-
szerzona do czterech pasów ruchu 
w każdym kierunku, natomiast na 
pozostałym odcinku (do granicy 
województwa) po trzy pasy ruchu. 

Wiele wskazuje też na to, że szyb-
ko uda się wybrać wykonawcę prac 

projektowych. Do przetargu zgło-
siło się pięć firm. – Najniższą ce-
nę, 3,1 mln zł, zaoferowały Mosty 
Katowice Sp. z o.o., natomiast naj-
wyższą cenę, 4,6 mln zł, ma oferta 
złożona przez TPF Sp. z o.o.. Ter-
min realizacji wynosi 19 miesięcy 
od podpisania umowy. Postępo-
wanie zostało ogłoszone w trybie 
przetargu nieograniczonego. Zło-
żone oferty będą badane i oceniane 
przy zastosowaniu kryteriów ta-
kich jak kwalifikacje, doświadczenie 
i wykształcenie członków zespołu 
projektowego, członków zespołu 
środowiskowego a także cena – 
informuje Jan Krynicki, rzecznik 
prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg 

Są chętni na projekt poszerzenia A2

Krajowych i Autostrad. – Termin 
podpisania umowy zaplanowany 
został na kwiecień 2019r., przy bra-
ku odwołań konkurentów biorą-
cych udział w przetargu – dodaje. 

Poszerzenie autostrady A2 to nie 
jedyna zmiana, która czeka kierow-
ców. W planach jest również likwi-
dacja „bramek”, czyli planowanego 
Punktu Poboru Opłat. Tu GDDKiA 
już po raz drugi szuka firmy, któ-
ra zajmie się demontażem wysp 
i innych urządzeń oraz odtworzy 
nawierzchnię w ich miejscu. Złożo-
ne w pierwszym przetargu oferty 
okazały się zbyt wysokie. Otwarcie 
ofert w drugim postępowaniu jest 
przewidziane na 14 lutego.  AZ
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BRWINÓW
Sąd Okręgowy w War-
szawie wydał wyrok  
w głośnej sprawie  
zabójstwa noworodka 
w Brwinowie.  
Matkę dziecka skazano  
na 10 lat więzienia.

P rzypomnijmy. Do za-
bójstwa nowo naro-
dzonej dziewczynki 
doszło w styczniu 

ubiegłego roku. Izabela J. zwłoki 
dziecka porzuciła na ulicy, przy 
kontenerze na używaną odzież. 
W miniony piątek kobieta usły-
szała wyrok. Sąd uznał ją winną 
morderstwa i wymierzył karę 
10 lat pozbawienia wolności, 
o dwa lata mniej niż domagała 
się prokuratura. – Sąd Okrę-
gowy w Warszawie wyrokiem 
z dnia 25 stycznia 2019 r. w spra-
wie VIII K 215/18 uznał Izabelę 
J. za winną popełnienia czynu 
z art. 148 § 1 k.k. i skazał ją na 
karę 10 (dziesięciu) lat pozba-
wienia wolności; oskarżoną Iza-
belę J. uniewinnił od zarzutu 
popełnienia czynu z art. 262 § 
1 kk, na poczet orzeczonej ka-
ry 10 (dziesięciu) lat pozbawie-
nia wolności zaliczył Izabeli J. 
okres rzeczywistego pozbawie-
nia wolności od dnia 21 stycz-
nia 2018 r. do dnia 25 stycznia 
2019 r.; koszty sądowe przejął 
na rachunek Skarbu Państwa. 

Wyrok nie jest prawomocny – 
informuje sekcja prasowa Są-
du Okręgowego.

Kobietę uwolniono od zarzutu 
znieważenia zwłok. Sąd uznał, 
że Izabela J. porzucając ciało 
córki przy kontenerze działa-
ła z zamiarem zatarcia śladów, 
a nie profanacji.

Co jeszcze ustalił sąd? W cza- 
sie procesu Izabela J. składała 
sprzeczne zeznania. Nie przy- 
znawała się do winy, utrzy- 

10 lat więzienia za zabójstwo 
noworodka

mywała że dziecko zaraz po po-
rodzie przestało oddychać, a ona 
sama próbowała je reanimować. 
Z ustaleń prokuratury wynika 
jednak, że dziewczynka przy-
szła na świat zdrowa, a matka 
wetknęła jej w usta bawełnianą 
chustkę. Dziecko zmarło w wy-
niku uduszenia.

Wyrok nie jest prawomocny. 
Obrona ma możliwość odwołania 
się do sądu drugiej instancji. Iza-
beli J. groziła kara dożywocia.  EL
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PIŁKA NOŻNA

Już w najbliższą sobotę 
w Grodzisku Mazo-
wieckim rozegrany 
zostanie charytatywny 
turniej piłkarski „Wy-
kopmy raka!”! Widzimy 
się w hali sportowej 
przy u. Westfala. 

G rodziskie rozgryw-
ki to jeden z trzech 
turniejów elimi-
nacyjnych. Wielka 

kulminacja akcji odbędzie się 
w Warszawie na Arenie Ursy-
nów. Pomysł jest prosty. Ama-
torskie drużyny piłkarskie 
zmierzą się w szczytnym celu. 
Całkowity dochód z imprezy bę-
dzie przeznaczony na wsparcie 
Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Ży-
cie. – W danym zespole zgłoszo-
nych może zostać maksymalnie 
10 zawodników, z czego 5 będzie 

reprezentować skład na boisku. 
Wpisowe, które w całości tra-
fi na konto Fundacji Rak’n’Roll 
Wygraj Życie wynosi 250 zł od 
drużyny. W każdej miejscowo-
ści przewidujemy 16 wolnych 
miejsc. Wykop z nami raka i po-
czuj się jak prawdziwy sportowy 
bohater! – mówi nam Malwina 
Sułkowska ze Stowarzyszenia 
Sportowy Bohater. 

Trzy najlepsze zespoły otrzy-
mają puchary. Za udział i spor-
towego ducha medale trafią do 

Turniej „Wykopmy raka” 
coraz bliżej!

wszystkich zawodników. Mecze 
poprowadzi licencjonowany sę-
dzia. Oprawa spotkań też bę-
dzie wyjątkowa. Profesjonalne 
nagłośnienie, muzyka i miejmy 
nadzieję, trybuny pełne kibiców. 

Początek turnieju w najbliż-
szą sobotę (9 lutego) o godz. 9.00 
w grodziskiej hali sportowej 
przy ul. Westfala. Zawody po-
trwają do godz. 17.00. 

Patronem medialnym wy-
darzenia są gazeta i portal  
WPR24.pl.  EL
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PRUSZKÓW

Wielu mieszkańców 
Pruszkowa czeka na 
informację czy i w jakiej 
wysokości będą im przy-
sługiwały bonifikaty przy 
opłatach przekształce-
niowych? Okazuje się,  
że na odpowiedź  
na to pytanie muszą 
jeszcze poczekać. 

W ostatnim czasie 
wspomniane już 
bonifikaty wpro-
wadzono w Pia-

stowie. Tam boifikatę w wysokości 
50 proc. od opłaty przekształce-
niowej w danym roku mogą li-
czyć mieszkańcy z mniejszymi 
dochodami. Natomiast w przy-
padku uiszczenia opłaty prze-
kształceniowej za 20 lat z góry 
mieszkańcy otrzymali bonifika-
tę nawet w wysokości 60 proc. 

Nie dziwi więc fakt, że i miesz-
kańcy Pruszkowa zaczęli do-
pominać się o wprowadzenie 
bonifikat. O postęp prac w tym 
temacie na ostatniej sesji rady 
miasta dopytywał radny Józef 
Osiński. – Kiedy rozpoczniemy 
procedowanie nad projektem 
uchwały dotyczącej wysokości 
bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 
nieruchomości? Jak już wszyscy 

wiemy, duża ilość miast o wiel-
kości Pruszkowa i o podobnym 
profilu takie uchwały przyjęła 
i mieszkańcy są w jakimś stopniu 
usatysfakcjonowani. Chciałbym 
żeby w naszym mieście też zo-
stała przygotowana taka uchwa-
ła – mówił radny.

Okazuje się, że temat jest już 
znany władzom Pruszkowa. – My 
nad tą kwestią pochylamy się już 
od końca ubiegłego roku – za-
znaczył Paweł Makuch, prezy-
dent Pruszkowa.

Skarbnik miasta Pruszkowa 
Lidia Sadowska-Mucha zazna-
czyła, że trwają analizy w tej spra-
wie. – Wydział merytoryczny jest 
w trakcie weryfikacji wszystkich 

Mieszkańcy Pruszkowa 
czekają na bonifikaty

umów, których weryfikacja jest 
niezbędna żeby przeprowadzić 
całą procedurą . Jak państwo wie-
cie w naszym mieście jest to do-
syć spora liczba, która odnosi się 
do wielu mieszkańców i oczy-
wiście dość sporych dochodów 
miasta z tego tytułu. Także ma-
my serdeczną prośbę o chwilę 
cierpliwości aż wydział zakoń-
czy pełną analizę, którą będzie-
my mogli przedstawić wysokiej 
radzie – poinformowała Sadow-
ska-Mucha.

Dopiero po przeprowadzeniu 
wszystkich wyliczeń władze mia-
sta będą mogły zaproponować 
radzie do zatwierdzenia wyso-
kość bonifikat.  AZ
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Szukasz pomysłu na nietuzinkowy prezent walen-
tynkowy? A co powiesz na udział w biegu z prze-
szkodami? Zwłaszcza, że jednocześnie możesz 
pomóc małej Helence! Armageddon Chalenge to 
bieg z przeszkodami. Tu będziecie musieli czołgać 
się w błocie, wskoczyć o lodowatej wody czy pod-
ciągnąć się na linie. Wszystko w świetnej atmosfe-
rze. W biegu nie chodzi o najlepszy czas. Chodzi o 

pokonanie słabości i wspólne wsparcie. Walentyn-
kowy Armageddon Challenge będzie rozgrywany  
14 lutego w Pruszkowie. Start z terenu toru ko-
larskiego. Biegać będziemy w Parku Potulickich. 
Dystans to 14 km, czyli siedem pętli po 2 km. Pa-
kiet startowy kosztuje 89 zł. Pomoc „wybiegana” 
w trakcie walentynkowego armagedonu trafi do 
małej Helenki, która walczy z autyzmem.  AZ

BIEGANIE

Walentynkowy  
Armageddon Challenge

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.
Wydawałoby się,  
że wydanie pozwolenia 
na budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego to ostat-
ni krok do jej realizacji. 
Niestety przeciwnicy  
tej inwestycji nie dają 
za wygraną. Do ministra 
infrastruktury  
wpłynęło odwołanie. 

D otychczasowe od-
wołania przeciw 
budowie obwodni-
cy w wyznaczonym 

śladzie niezadowoleni mieszkań-
cy gminy składali w momencie, 
gdy trwały starania o pozyskanie 
ZRID-u (zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej – przyp. 
red.). Odwołania te mocno opóź-
niły dążenia do budowy drogi. 
Dopiero we wrześniu ubiegłe-
go roku wojewoda wydał takie 

zezwolenie i wtedy wydawało 
się, że będzie już z górki. Jednak 
ostatnią deską ratunku dla prze-
ciwników obwodnicy było odwoła-
nie się do ministra infrastruktury.  
Tak też się stało.

Nie oznacza to jednak, że in-
westycja znowu będzie odwle-
kać się miesiącami. – Minister 
ma wkrótce podjąć ostateczną 
decyzję w sprawie tego odwo-
łania. Złożono je w charakterze 
ogólnym, na zasadzie „nie chcę 

Odwołanie od obwodnicy Grodziska Nie chcą marketu  
w Milanówku

konsultacje oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko. Doku-
ment upublicznił burmistrz Piotr 
Remiszewski, zachęcając jedno-
cześnie mieszkańców do tego, aby 
zabrali głos w tej sprawie. Wnio-
ski i uwagi można było składać do  
11 stycznia. Jaki jest efekt tych kon-
sultacji? – Protest jest na poziomie 
tysiąca osób, to bardzo dużo – mó-
wi nam burmistrz miasta-ogrodu. 
I podtrzymuje, że zgodnie z wolą 
mieszkańców przychylności dla 
tego pomysłu nie ma także we 
władzach Milanówka. – Jeste-
śmy w mieście ogrodzie, więc 
albo miasto ogród albo wielko-
powierzchniowy market budow-
lany. Nie chciałbym zdewastować 
charakteru miejsca gdzie żyjemy. 
Milanówek początkowo był let-
niskiem, później to ewoluowało, 
ale myślę że założyciele mia-
sta gdyby mogli dowiedzieć się 
o planach budowy marketu, to 
byliby silnie przerażeni – mówi 
burmistrz Remiszewski. – Jes- 
teśmy na etapie tworzenia stu-
dium, które w dużej mierze będzie 
wykluczało możliwość powsta-
nia takiego obiektu – dodaje.  EL

tej obwodnicy i już”. Mamy wiel-
ką nadzieję, że wszystko będzie 
w porządku. Wierzę głęboko, że 
budowa w tym roku się zacznie. 
Wiem, że Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich przygoto-
wuje się do przetargu – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

Podobne informacje przekazał 
nam MZDW. Minister ma podjąć 
decyzję do końca tego miesią-
ca. – W dalszym ciągu czekamy 
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MILANÓWEK
Mieszkańcy Milanówka 
zgłosili ponad tysiąc 
uwag i wniosków do 
oceny oddziaływania 
na środowisko pla-
nów budowy wielko-
powierzchniowego 
marketu w mieście-
-ogrodzie. To ważny  
sygnał, że ta inwestycja 
nie jest zbyt dobrze 
widziana.

P rzypomnijmy, właści-
ciel dużej sieci sklepów 
budowlanych od dłuż-
szego czasu interesu-

je się działką po dawnej fabryce 
Mifam. O możliwości pojawienia 
się tam hipermarketu mówiło się 
właściwie od lat. Kilka miesię-
cy temu rozpoczęła się formal-
na procedura, której skutkiem 
ma być pozwolenie na budowę. 
A elementem tych starań są 

na rozpatrzenie złożonych od-
wołań przez ministra. Zgodnie 
z ostatnim pismem Minister-
stwo Infrastruktury przedłużyło 
termin do 28 lutego – zaznacza 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy MZDW. 

Zachodnia obwodnica Grodzi-
ska Maz. ma przebiegać od wę-
zła autostradowego przez strefę 
przemysłową w kierunku połu-
dniowym. Czyli zjeżdżając z A2 
w kierunku centrum Grodziska, 
za rondem pojedziemy prosto 
zamiast w lewo. Na końcu miej-
scowości Chlebnia obwodnica od-
bije na zachód w kierunku Wólki 
Grodziskiej. Tam za firmą Aryzta 
droga skręci na południe, następ-
nie przetnie tory PKP i delikat-
nie zmieni na kierunek wschodni. 
W miejscowości Kałęczyn włączy 
się w drogę wojewódzką nr 579. 

Na obwodnicę większość 
mieszkańców Grodziska Maz. 
czeka z niecierpliwością. O samej 
inwestycji mówi się od dobrych 
kilku lat. Droga pozwoliłaby nie-
co odkorkować miasto, a przede 
wszystkim wyprowadzić z niego 
ruch tranzytowy.  SD
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 Rehabilitacja dorosłych

 Rehabilitacja dzieci i niemowląt

 Ortopedia

 Neurologia

 Leczenie bólu

 RTG, USG

 Fizykoterapia i kinezyterapia

 Terapia osoczem bogatopłytkowym       

      (Z ULOTKĄ 50 zl taniej!)

 Badanie stóp – wkładki

 Mezoterapia przeciwbólowa

 Medycyna estetyczna

NZOZ MEDICA-MED
ul. Ołówkowa 1E
05-800 Pruszków
tel: 22 738 80 00, 22 506 59 80

www.pruszkow.medicamed.pl
Rehabilitacja w ramach NFZ dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności – zapraszamy poza kolejnością!

R E K L A M A

ZDROWIE

W zdrowym ciele zdro-
wy duch, mówi popu-
larne przysłowie. Ale 
od tego jak się czujemy 
zależy też nasz wygląd. 
Kwitnący czy wręcz 
przeciwnie? Jeśli to 
drugie, to szybko coś 
należy zmienić.

N iesprzyjająca pogo-
da, codzienny pęd za 
obowiązkami, defi cyt 
snu i odpoczynku 

w ogóle to najczęściej występują-
ce problemy. I póki w tym pędzie 
nie dolega nam nic więcej, za-
zwyczaj zapominamy, że czasem 
warto się zatrzymać i o siebie 
zadbać. Choćby po to, aby móc 
potem w pełni sił pędzić dalej.

Zmęczenie i codzienne troski 
odbijają się nie tylko na naszym 

Dobre samopoczucie to 
też piękny wygląd

samopoczuciu, ale też na wy-
glądzie. O kimś kto chronicznie 
nie dosypia trudno przecież po-
wiedzieć, że wygląda promiennie, 
nawet gdyby zastosował wszel-
kie dostępne metody ukrywania 

śladów zmęczenia. Co zatem mo-
żemy zrobić?

Przede wszystkim zadbać 
o siebie, własne zdrowie i chwi-
lę wytchnienia. Wiemy, że świat 
nie poczeka. Pranie samo się nie 

zrobi, nie załatwią się pilne 
sprawy, nikt za nas nie wy-
kona obowiązków. Ale może 
nie wszystkim trzeba zajmo-
wać natychmiast i w pierw-
szej kolejności. A te rzeczy, 
które mogą poczekać pozwolą 
„ukraść” trochę czasu na sen, 
odpoczynek, masaż, drobne 
przyjemności pozwalające 
odciążyć też głowę. Wtedy 
i o uśmiech będzie zdecydo-
wanie łatwiej, a to przecież 
najpiękniejszy makijaż.

Jeśli pojawiają się jednak 
podejrzenia, że nie wszyst-
kie nasze problemy z samo-
poczuciem uda się rozwiązać 
dzięki takiej chwili oddechu, 
z pomocą chętnie przyjdą 
specjaliści. Zarówno ci od 
medycyny, jak i pielęgna-
cji czy rehabilitacji. Nowo-
czesne zabiegi, jakie oferują 
gabinety, potrafią zdziałać 
cuda. I nikt już nie powie 
nam „wyglądasz na zmęczo-
ną, zmęczonego”. EL

PROFILAKTYKA
Zwykło się mówić,
że atopowe zapalenie 
skóry dotyka 
tylko dzieci. 
Jednak cierpią 
na nie również 
dorośli. Zima 
i wiosna to czas 
kiedy choroba daje 
się we znaki.

S ucha skóra, swędzenie, 
drobne ranki, zaczer-
wienienia – takie „do-
legliwości” ma wielu 

z nas. Jeśli pojawiają się na dło-
niach to zazwyczaj zrzucamy 
winę na mróz, brak rękawiczek 
i suche powietrze w pomieszcze-
niach. I takie podejście nie dziwi, 
bo w wielu przypadkach mamy 
rację. Ale jeśli swędzenie i su-
chość utrzymują się dłużej i to nie 
tylko na dłoniach, to warto skon-
sultować się z lekarzem. Powód? 
Możemy cierpieć na Atopowe 

Zapalenie Skóry. U niektórych 
osób może przebiegać ość ła-
godnie, dlatego często jest ba-
gatelizowane. Tymczasem AZS 
to również częsty sygnał alergii, 
również tej pokarmowej. Osoby 
na AZS najczęściej uczulone są na 
krowie mleko, orzeszki ziemne, 
ryby czy cytrusy. Warto zatem 
nawet profi laktycznie wykonać 
testy, bowiem często nie jeste-
śmy nawet świadomi tego, że ma-
my uczulenie na jakieś produkty. 

Atopowego Zapalenia Skóry nie 
wyleczymy jednak drogeryjnymi 

kosmetykami. Mimo wszystko 
warto sprawdzać składy kre-
mów czy płynów do kąpieli 
po które sięgamy. Zdarza się, 
że nieświadomie zaogniamy 
dolegliwości związane z AZS. 

Na AZS nie ma cudownego 
lekarstwa, które działa jed-
nakowo u wszystkich. Każdy 
przypadek jest tu inny. War-
to jednak skonsultować się ze 
specjalistą, by sprawdzić czy 
nasze dolegliwości nie ozna-
czają AZS i w razie potrzeby 
dobrać metodę leczenia. AZ

AZS dokucza zimą i wiosną
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 800 170 370 (bezpłatna infolinia)

 22 572 5959 | 22 572 5911
 ciekawebadania.pl
 Ciekawe Badania

Chorujesz na AZS?
Zapraszamy do udziału 
w badaniu nowego leku.

W badaniu mogą wziąć udział 
dzieci i dorośli, którzy: 
• ukończyli 12 lat
• ważą powyżej 40 kg
• mają zdiagnozowane 

(udokumentowane) AZS               
co najmniej 12 miesięcy temu

• mogą udowodnić niewystarczające 
działanie lub nietolerancję na 
maści dotychczas stosowane

• nie były leczone przeciwciałami 
monoklonalnymi typu Rituximab 
czy Campath® w ciągu ostatnich 
12 miesięcy
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Coraz cieplejsze dni 
zachęcają do tego, aby 
uprawiać sport na świe-
żym powietrzu. Ale nie 
musisz od razu biegać 
maratonów, wystarczy 
spacer po parku. Dodat-
kowo po mroźnej zimie 
warto zadbać o dobre 
odżywienie organizmu 
i pogodę ducha.

W iosna. Tak bardzo 
na nią czekamy po 
mroźnych miesią-
cach. To synonim 

budzenia się do życia i nabie-
rania energii. Niestety jesz-
cze chwilę będziemy musieli 
uzbroić się w cierpliwość, bo 
pierwszy dzień wiosny przypa-
da na 20 marca. Jednak już te-
raz warto zadbać o wzmocnienie 
swojego organizmu. Zwłaszcza 
jeśli przechorowaliśmy kilka 
lub kilkanaście dni zimowych. 

Dlatego że nasze organi-
zmy potrafi ą być wyjałowione, 
przemęczone i sponiewierane 
przez okres zimowy, to trud-
no się nam poskładać w całość. 
Dokucza nam ospałość, zmęcze-
nie, rozdrażnienie, a nawet pro-
blemy z koncentracją. Ponadto 
w czasie zimy częściej podjada-
my, mamy ochotę na czekoladę 

lub „cięższe” potrawy. Efekt? 
Nadmierne kilogramy.

Dobrą metodą żeby rozbudzić 
organizmy to sport. I wcale nie 
musisz zacząć sugerować się Ar-
noldem Schwarzeneggerem albo 
maratończykami. Zacznij spo-
kojnie. Nawet od półgodzinnego 
lub godzinnego spaceru. Dobrze 
gdy dołączysz do tego ćwiczenia 
– przysiady, pompki, brzuszki. 
Warto też trochę rozciągnąć na-
sze mięśnie, tutaj wszelkie in-
formacje znajdziesz w internecie 
pod modnym ostatnio hasłem – 
streching. Raz na jakiś czas przy-
da się również trochę dźwigania 
żelastwa na siłowni. 

Być może warto też zaintere-
sować się ofertą rehabilitacyjną? 
Specjaliści z branży medycznej 
pomogą wam pozbyć się bólu 
i innych dolegliwości. Bo nie raz, 
nie dwa coś strzyknęło w czasie 

Zbliża się wiosna, zadbaj 
o zdrowie

pielenia ogródka lub „grzeba-
nia” przy samochodzie w gara-
ży, prawda?

Bardzo ważną kwestią, którą na-
wet w XXI w. duża część ludzi ba-
gatelizuje to dieta. I nie chodzi tutaj 
o terroryzowanie samych siebie 
jakimiś kosmicznymi przepisa-
mi na lepsze jutro. Ważne aby jeść 
zróżnicowane pokarmy. Warzywa 
to numer jeden pod względem do-
brych wartości odżywczych. W na-
szej diecie powinny zawitać też 
owoce. Zmieniajmy też ziemniaki 
na ryż lub różnego rodzaju kasze. 
Warto pamiętać, że apteczna che-
mia zamknięta w kapsułkach su-
plementów diety nie będzie tym 
samym co np. witamina C pocho-
dząca z czerwonej papryki. 

A grunt to pozytywne nasta-
wienie każdego dnia. Redakcja 
WPR ciepło pozdrawia swoich 
czytelników! SD
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Dla jednych Walentynki 
to święto zakochanych, 
dla drugich zagraniczna 
naleciałość. Bez względu 
na to, kto ma rację, dzień 
ten jest pretekstem, żeby 
okazać sobie nawzajem 
trochę czułości.

W alentynki kojarzą 
się z amerykań-
skim blichtrem 
– balonami w ser-

duszka, cukierkową atmosferą, 
kupowaniem prezentów. Ale nie 
tylko. W wielu krajach 14 lutego 
doczekał się już zwyczajów wy-
kraczających poza te najbardziej 
„oklepane”. Serca najtwardszych 
przeciwników święta zakocha-
nych skruszyć może choćby in-
formacja, że najstarsza na świecie 
kartka walentynkowa pochodzi z... 
XVI w. Powstała w Anglii, a jej au-
torem był więziony w twierdzy 
Tower Karol Orleański. Adresat-
ką miłosnego listu była jego żona.

W Walentynki nie tylko serduszka 6 pomysłów na 
spędzenie Walentynek

Klasyczna kolacja
Czerwone wino, blask świec 
i pyszne jedzenie. Wiele restau-
racji dba o to, by walentynkowa 
kolacja miała w sobie coś więcej. 
Muzyka na żywo, specjalne menu 
a nawet małe niespodzianki dla 
gości. Warto jednak wybrać lo-
kal i zarezerwować stolik z wy-
przedzeniem.

Kino lub teatr
Tak, wiemy. Nie jest to odkryw-
czy pomysł. Jednak w codzien-
nym biegu zapominamy często 
o rozrywce. Warto połączyć przy-
jemne z pożytecznym. Oddajmy 
pociechy pod opiekę babci, a sa-
mi z naszą drugą połówką spędź-
my ten czas w kinie lub teatrze.

Romantyczny spacer
Można wybrać się do stolicy na 
spacer w Królewskim Ogrodzie 
Światła. Tysiące kolorowych 
światełek robią wrażenie. Jeśli 
zmarzniecie zawsze można wy-
brać się do kawiarni gdzie można 
porozmawiać i rozgrzać się fi li-
żanką pysznej czekolady.

Tradycja własnoręcznego wy-
konywania kartek dla swoich 
sympatii i drugich połówek prze-
trwała na Wyspach do dziś. Kart-
ki nie muszą być dziełami sztuki. 
Ważne, aby w ich przygotowanie 
włożyć zaangażowanie i miłość. 
Jeśli uczucie okaże się mocne 

i prawdziwe, tego typu walentynki 
są piękną pamiątką o początkach 
(i nie tylko) znajomości.

Drugi z zagranicznych zwycza-
jów, który przyjmuje się w Polsce 
(a można go dostrzec gołym okiem 
np. na mostku w pruszkowskim 
Parku Potulickich) jest zamykanie 

kłódki z inicjałami partnerów 
i wrzucanie kluczyka do wo-
dy. Gest ten ma zapewnić 
trwałość uczucia. W ten ro-
mantyczny przesąd mocno 
wierzą nasi sąsiedzi z Czech. 
14 lutego praski most Karo-
la zapełnia się parami, które 
w ten sposób chcą okazać so-
bie oddanie.

Z „zamykaniem” miłości 
jeszcze dalej idą mieszkańcy 
Malezji. Tam chętne aby spraw-
dzić siłę swego uczucia pary na 
tydzień... skuwa się kajdanka-
mi. Z tak odważnego testu nie 
wszyscy wychodzą obronną rę-
ką. Ale jeśli już ten nietypowy 
sprawdzian uda się zdać, wów-
czas parze wróży się długie la-
ta wspólnego szczęścia.

Święto zakochanych ma ko-
rzenie także w Polsce. Cho-
dzi jednak nie o Walentynki, 
a przypadającą w czerwcu 
Noc Kupały. Wielowiekowa 
tradycja nakazywała pannom 
na wydaniu puszczać na wo-
dzie wianki, które miał zła-
pać ich przyszły mąż. A Wam 
do której tradycji bliżej? EL

Na sportowo
A może walentynki spędzić w du-
chu rywalizacji. I to nie z innymi 
a z samym sobą. W Pruszkowie 
organizowany będzie bieg Arma-
gedon Challenge. 14 kilometrów 
do pokonania oraz kilka prze-
szkód… Radość z zakończenia 
biegu ogromna! Więcej na te-
mat imprezy znajdziecie na str 5.

Walentynkowy 
Maraton Filmowy
W Grodzisku Mazowieckim 
będzie można wziąć udział 
w Walentynkowym Maratonie 
Filmowym. Na ekranie zobaczy-
my całą „trylogię” Planety Singli. 
Bilety w cenie 35 zł do nabycia 
w kasie kina. Maraton startuje 
14 lutego o godz. 18.00.

Impreza walentynkowa
Jeśli lubicie walentynki spędzać 
w stylu imprezowym, to warto 
zapoznać się z ofertą Hotelu Ma-
zurkas (patrz poniżej). Z okazji 
święta zakochanych przygoto-
wano zabawę z DJ’em. Będzie 
można potańczyć i dobrze zjeść.
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BRWINÓW
Gmina Brwinów kolejny 
raz podejmuje próbę 
znalezienia wykonawcy, 
który zająłby się  
remontem chodnika  
pod wiaduktem.

W ostatnich miesią-
cach branża bu-
dowlana boryka 
się z problema-

mi. Dlatego przetargi w wielu 
gminach pozostają nierozstrzy-
gnięte. Urzędy powtarzają po-
stępowania po kilka razy zanim 
znajdą wykonawcę. Podob-
nie jest w przypadku remon-
tu chodnika pod brwinowskim 
tunelem. Już po raz trzeci gmina 
ogłasza przetarg, w poszukiwa-
niu wykonawcy dla tego zadania.

Wydaje się, że to niedługi od-
cinek – od ronda Wacława Ko-
walskiego do ul. Rynek. Jednak 
zakres prac nie jest wcale taki 
mały. Zaplanowano wykonanie 
odwodnienia, naprawę dylatacji, 

remont konstrukcji gzymsu, 
wymianę balustrad i słupów 
oświetleniowych, monitoring 
oraz najważniejsze – wymianę 
nawierzchni chodnika.

– Wierzę, że tym razem znaj-
dą się chętni do wykonania tego 
dość skomplikowanego zadania 
– podkreśla Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Burmistrz zapowiedział też, 
że nawet jeśli teraz nie uda się 
znaleźć wykonawcy to prze-
targi będą ogłaszane do skut-
ku. Przynajmniej do… maja. Bo 

Przejście pod wiaduktem  
w końcu przestanie szpecić?

jeśli w tym terminie nie zo-
stanie wybrana konkretna fir-
ma, to będzie trzeba przenieść 
to zadanie na kolejny rok. To 
z uwagi na to, że najbardziej 
uciążliwe prace muszą zostać 
wykonane w okresie wakacji. 
Powodem są utrudnienia jakie 
będzie niósł za sobą remont. 
Na czas skuwania i odtwarza-
nia konstrukcji oraz zbroje-
nia gzymsu konieczne będzie 
wprowadzenie ruchu waha-
dłowego w tunelu (sterowa-
ny sygnalizacją świetlną).  SD
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Pruszkowski Klub Filmowy już szykuje kolejną ki-
nową niespodziankę na luty. Tym razem na ekra-
nie zobaczymy film „Tajemnice Silver Lake”. Sam, 
bezrobotny pożeracz popkultury z Los Angeles 
chciałby zrobić coś sensownego, ale chwilowo po-
przestaje na podglądaniu pięknych kobiet i grze 
na Nintendo. Z braku lepszych zajęć z pasją odda-
je się zgłębianiu sekretów, jakich Hollywood kryje 

tysiące. Kto zostawia tajemnicze znaki na ścianach 
domów? Co kryje się między wersami tekstów 
największych popowych przebojów? Jaki przekaz 
zaszyfrowano na stronach undergroundowych ko-
miksów? Jeśli zaciekawił Was ten opis to koniecznie 
wybierzcie się na Pruszkowski Klub Filmowy. Se-
ans odbędzie się 16 lutego (sobota) o godz. 18.00 
w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.   AZ

KINO

„Tajemnice Silver Lake”  
w PKF

ROZMOWA
Jakie są Pana pierwsze do-
świadczenia w zderzeniu śmia-
łych wizji z kampanii wyborczej 
z zastaną w Urzędzie Miejskim  
rzeczywistością?
Za kilka dni minie drugi mie-
siąc, od kiedy z Panią Beatą 
Czyżewską objęliśmy funkcje 
zastępców prezydenta. Ilość 
zastanych przez nas, często 
nierozwiązanych spraw, by-
ła duża. To powodowało, że 
musieliśmy podejmować za-
dania najpilniejsze, nierzadko 
zaległe. Na początku naszym 
priorytetem było zachowa-
nie ciągłości pracy urzędu, 
by jak najbardziej ułatwić ży-
cie mieszkańcom. Teraz wcho-
dzimy w nowy etap, w którym 
nasze plany i wizje rozwo-
ju miasta zaczynamy realizo-
wać, rozwiązując tym samym 
problemy o istnieniu których 
wszyscy dobrze wiemy. 

Czy któraś z inwestycji, znajdu-
jących się w tegorocznym bu-
dżecie, jest szczególnie ważna 
i pilna?  
Postawiłbym to pytanie uży-
wając liczby mnogiej w kwestii 
inwestycji. Oczekiwań miesz-
kańców w sprawach inwesty-
cyjnych, ale i moich osobiście, 
jest tak dużo, że trudno wy-
mienić jakąś jedną, konkretną, 
i tę określić jako pilną. Takich 
inwestycji, których potrzebu-
je miasto jest naprawdę wiele. 
W tej chwili jesteśmy na etapie 
podejmowania decyzji, które 
z licznych, i koniecznych dla 
mieszkańców inwestycji, będą 
realizowane w pierwszej kolej-
ności. Potrzeby są ogromne. 
Zdefiniowaliśmy już większość 
niezbędnych zadań w obsza-
rze inwestycji. Doskonale zda-
jemy sobie sprawę z ich skali, 
jak i problemów, które nio-
są ze sobą. Ale jeśli pyta Pani 
o sprawę najpilniejszą dla na-
szych mieszkańców, to będą to 
przede wszystkim sprawy ko-
munikacyjne. Dokładnie rzecz 
ujmując jest to kwestia prze-
prawy na drugą stronę miasta. 
Priorytetem jest więc wiadukt, 
który ma powstać w ciągu ul. 
Grunwaldzkiej. Będzie to in-
westycja realizowana wspól-
nie z Powiatem i Piastowem. 
Jesteśmy na etapie projektowa-
nia. Chcielibyśmy jak najszyb-
ciej przeprowadzić tę potężną 
dla nas inwestycję, szczegól-
nie w perspektywie wyłączenia 
z użytkowania wiaduktu w cią-
gu trasy 718. 

nasze miasto, było czyste, i by 
zbędne reklamy nie psuły je-
go wyglądu. Osobną kwestią 
jest, że część z nich znalazła 
się tam w niewiadomy sposób. 
Pewnie jakaś część to reklamy 
legalne, które spełniają swoją 
funkcję w sposób uzgodniony 
z miastem. Pozostałe będziemy 
chcieli zweryfikować, porząd-
kując tym samym estetyczny 
i przestrzenny ład na naszych 
pruszkowskich ulicach. 

Palącym problemem jest kwestia 
remontu targowiska na Pańskiej. 
Czy na czas prac targowisko bę-
dzie działać?
Pruszkowskie targowiska to bar-
dzo ważne miejsca dla miesz- 
kańców. Wpisały się na sta-
łe w klimat naszych zakupów. 
Trudno też byłoby sobie wyobra- 
zić zamknięcie któregoś z nich. 
Dlatego na czas remontu tar-
gowiska przy ulicy Pańskiej 
utworzymy zastępczą lokaliza-
cję w pobliżu Miejskiego Przed-
szkola przy ulicy 3 Maja. 

A co z targowiskiem przy ul. Ko-
morowskiej? Ono funkcjonuje 
tylko przez dwa, góra trzy dni 
w tygodniu.
Moim osobistym marzeniem jest, 
by uczynić to miejsce nowocze-
snym targowiskiem, z garażem 
podziemnym i przede wszystkim 
przyjaznym mieszkańcom robią-
cym zakupy u lokalnych sprze-
dawców. Zrealizowanie takiej 
wizji pozwoliłoby na zdecydo-
wanie lepsze wykorzystanie tego 
miejsca. Pomysł jest ambitny, ale 
możliwy do zrealizowania. Za-
cznijmy w końcu realizować in-
westycje, które faktycznie będą 
służyć mieszkańcom. 

Pruszków się rozbudowuje. Na 
samej ul. Lipowej powstaje kil-
ka osiedli mieszkaniowych. Czy 
okoliczne szkoły i przedszko-
la są gotowe na przyjęcie no-
wych dzieci?
Do każdego zadania należy pod-
chodzić w sposób realny. W Pa-
ni pytaniu – w sposób pośredni, 
zawarta jest odpowiedź. Nie jest 
rzeczą możliwą, by Szkoła Pod-
stawowa nr 6 przyjęła wszystkie 
dzieci z nowo powstających osie-
dli. Byłoby to zbyt śmiałe oczeki-
wanie. Zatem od razu trzeba dać 
tu przeczącą odpowiedź: Szóst-
ka tych wszystkich dzieci nie 
przyjmie, bo po prostu nie bę-
dzie w stanie. Jest to kolejny pro-
blem, który musimy rozwiązać. 

Dla mieszkańców ważne są in-
formacje na temat tunelu w cią- 
gu ul. Działkowej... 
Z najnowszych informacji, jakich 
udzieliły nam władze PKP wynika, 
że zakończenie prac z tym zwią-
zanych planowane jest na koniec 
czerwca, zaś oddanie gotowe-
go obiektu do użytku to trzeci 
kwartał tego roku. To chyba do-
bra wiadomość dla mieszkańców, 
którzy będą korzystali z tunelu.

Czy miasto chce coś zrobić z pro-
blemem nielegalnych reklam?
Owszem, obecne władze Prusz-
kowa chcą uporządkować to 
zaniedbanie z wielu poprzed- 
nich lat. Tak, jak najbardziej 
chcemy uporządkować nasze 
miasto, by stało się zwyczajnie  
piękniejsze. W tym celu chce-
my – zgodnie z oczekiwaniem 
mieszkańców, realnie zadbać 
o należyty wygląd naszych ulic, 
placów i terenów zielonych. 
Mieszkańcy chcą, by ich – by 

Wchodzimy w etap 
realizacji naszych wizji  

i pomysłów
Z Konradem Sipierą, wiceprezydentem Pruszkowa 

rozmawia Anna Zwolińska
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Piastów wybuduje PSZOK
PIASTÓW

Jeszcze w tym roku w 
Piastowie ma być goto-
wy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. Na tę inwe-
stycję miasto otrzymało 
duże dofinansowanie.

K oszt budowy PSZOK 
w Piastowie jest sza-
cowany na 2,2 mln zł. 
Aż 1,85 mln zł pocho-

dzić będzie z dotacji. Teraz, gdy 

miasto ma już zabezpieczone 
pieniądze, przyszła pora na zna-
lezienie firmy, która zajmie się 
budową PSZOK-u. 

Instalacja powstanie przy 
ul. Poniatowskiego. PSZOK to 
miejsce, do którego mieszkań-
cy mogą przywieźć np. odpady 
budowlane, zużyte opony, prze-
terminowane leki oraz sprzęt 
elektroniczny. – To długo ocze-
kiwana inwestycja. Dzięki niej 
mieszkańcy Piastowa będą mo-
gli w dogodnym dla siebie dniu 
i godzinie dostarczyć do PSZOK 
odpady komunalne – informu-
je piastowski magistrat.

W ramach inwestycji na 
działce przy ul. Poniatow-
skiego zostanie wykonane 
odwodnienie oraz oświetle-
nie. Pojawi się tu utwardzony 
plac manewrowy oraz wyma-
gane wyposażenie. Zmieni się 
również ul. Poniatowskiego. 
Odcinek od ul. Idzikowskiego 
do PSZOK-u zostanie utwar-
dzony. Wzdłuż drogi pojawi  
się chodnik. 

Jeśli ogłoszony pod koniec 
stycznia przetarg uda się po-
myślnie rozstrzygnąć to PSZOK 
w Piastowie powinien być gotowy 
do 30 listopada tego roku.  AZ
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Młody mieszkaniec osiedla Ko-
pernika w Grodzisku Maz. urato-
wał życie 50-letniemu mężczyźnie. 
Chłopak widząc leżącą na chodniku 
osobę z rozciętym łukiem brwiowym 
szybko powiadomił o tym pogoto-
wie. Do sytuacji doszło 29 stycz-
nia około godz. 16.30. Gdy 14-letni 

Kacper jechał na rowerze ul. Par-
kową zauważył na chodniku leżącą 
osobę. – Okazało się, że poszko-
dowany nieszczęśliwie przewrócił 
się i ma prawdopodobnie złamaną 
nogę. Chłopiec nie zastanawiając 
się zadzwonił z własnego tele-
fonu komórkowego po pogotowie 

ratunkowe. Po ok. 20 minutach ocze-
kiwania na załogę pogotowia, za-
dzwonił do dyżurnego grodziskiej 
straży miejskiej z prośbą o po-
moc, dowiezienie koca termiczne-
go dla rannego pana Andrzeja, co 
niezwłocznie uczyniono – opisują 
grodziscy strażnicy. SD

GRODZISK MAZ.

14-latek uratował 
mężczyźnie życie

Moda na ekologię 
w Grodzisku Mazowieckim

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

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

PRUSZKÓW
Czytelnicy WPR24.pl 
mieli już okazję poznać 
małą Lenkę z Pruszkowa. 
Trwa zbiórka funduszy 
na operację nóżki dziew-
czynki. Jak się okazało, 
potrzebny będzie nie 
jeden zabieg, a dwa.

L ena urodziła się z defor-
macją lewej nóżki. Walka 
o to, żeby mogła normal-
nie chodzić trwa już rok. 

Dziewczynka przeszła kilka opera-
cji, jednak nie przyniosły one ocze-
kiwanego rezultatu. Nadzieję, że 
dziecko będzie w pełni sprawne 
daje obecnie tylko światowej sła-
wy amerykański ortopeda dr Dror 
Paley. Zgodził się zoperować Lenkę 
w Polsce, ale koszt zabiegu znacznie 
przekracza możliwości fi nansowe 
rodziców. To kwota rzędu kilkuset 
tysięcy złotych. Dodatkowo okazało 
się, że operacje będą dwie.

– W poniedziałek, 28 stycznia, 
dr Paley przyleciał do Polski. Zo-
staliśmy zaproszeni na dodatkową 
konsultację. Pojechaliśmy na godz. 
19.00 wyszliśmy o 23.00. Lekarz 
chciał się jeszcze raz przyjrzeć ko-
lanu Leny i zaktualizować badania. 
Niestety powiedział że poprawienie 
w czasie jednej operacji wszystkich 
niedoskonałości w nóżce Lenki jest 
niemożliwe. Zbyt duże obciążenie 
dla dziecka. „Naprawę” nóżki rozło-
żył na dwie operacje. Na pierwszej 

Nie jedna operacja, a dwie. 
Pomagamy Lence!

zoperuje kolanko. Tu już nie ma 
miejsca na jakiekolwiek błędy. Na 
drugiej zajmie się kością udową, 
piszczelową i stópką – mówi nam 
pani Marlena, mama dziewczynki.

Jak dodaje, do tego czasu Lenka 
nie będzie chodzić. – Ma niesta-
bilne kolano, przykurcz zgięcio-
wy i nogę krótszą już o 5 cm od 
drugiej – zaznacza mama Lenki.

Dwie operacje to jeszcze więk-
szy koszt. A jest to właściwie ostat-
nia nadzieja na wyleczenie nóżki 
dziewczynki i na normalne życie.

Zbiórka pieniędzy prowadzo-
na jest za pośrednictwem Fun-
dacji Kochaj Życie (nr konta: 
65 8004 0002 2010 0019 7898 0002, 
koniecznie z dopiskiem „Lena Woź-
niak” w tytule przelewu). – Zbieramy 
również rzeczy, które przekażemy 
na licytację. Dochód z licytacji bę-
dzie w całości przekazany na ope-
rację Lenki. Rzeczy mogą być nowe 
i używane. Mogą być to również 
usługi różnych fi rm w formie vo-
uchera. Bardzo prosimy o wspar-
cie – mówi pani Marlena. EL

PRUSZKÓW
Remont pruszkowskie-
go dworca PKP jest już 
na ostatniej prostej. 
Widać już odnowioną 
elewację budynku, 
a część podróżnych 
zwróciła uwagę na odre-
staurowany napis „Prusz-
ków” z charakterystyczną 
kropką na końcu.

P o wielu latach popada-
nia w ruinę obiekt przy 
stacji PKP w Pruszko-
wie odzyskuje blask. 

Remont pod okiem konserwato-
ra zabytków od kilku miesięcy pro-
wadzi spół PKP S.A. Prace zbliżają 
się już do końca, widać więc już 
też efekty. W tym odnowiony napis 
z nazwą miasta w kropką na końcu.

I właśnie ta kropka stała się 
tematem pytań, jakie do naszej 
redakcji skierowali czytelnicy i po-
dróżni, chcąc wiedzieć czy jest to 

błąd, czy też kontynuacja tradycji 
związanej z historycznym i zabyt-
kowym charakterem pruszkow-
skiego dworca. – Obecny dworzec 
w Pruszkowie został wybudowany 
w 1924 r. Generalnie w latach 20. 
ubiegłego wieku przy nowych li-
niach kolejowych oraz w miejscach, 
w których infrastruktura kolejo-
wa uległa zniszczeniu, powstawały 
nowe dworce w stylu dworkowym. 
Styl ten jest jednym z nurtów tzw. 
stylu narodowego. Dworce styli-
zowane na dworki szlacheckie 
powstały m.in. w Grodzisku Ma-
zowieckiem, Radziwiłłowie Ma-
zowieckim, Żyrardowie, Kole, 
Modlinie, Łęczycy i Gdyni. Du-
ża część dworców z tego okresu 
przetrwała do dzisiejszych czasów. 
Napisy z nazwą stacji widoczne na 

elewacji, podobnie jak cały obiekt, 
również mają zabytkowy charakter 
– mówi nam Michał Stilger rzecz-
nik prasowy PKP S.A.

Jak dodaje, krój liter składających 
się na nazwę stacji koresponduje 
ze stylem, w którym wykonany zo-
stał budynek, a sam zapis z kropką 
jest zapisem oryginalnym. – War-
to zwrócić uwagę, że podczas re-
montu elewacji odnalezione zostały 
przykryte wcześniej warstwą tynku 
napisy (m.in. Telegraf). W ramach 
prowadzonej modernizacji zosta-
ną one odnowione i będą ekspo-
nowane w miejscach, w których 
kiedyś je umieszczono – wyjaśnia 
rzecznik PKP S.A.

Prace remontowe na prusz-
kowskim dworcu potrwają do 
końca lutego. EL

Pruszków i kropka
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W końcu stycznia 
w Mediatece odbyło 
się wyjątkowe wyda-
rzenie edukacyjno-
-ekologiczne 
„Moda na recykling”. 
Nasze miasto 
odwiedziła Ekipa 
Europejskiej Platformy 
Recyklingu, która 
zorganizowała 
warsztaty mody 
recyklingowej.

Pod okiem uznanej projektantki 
Anny Kubisz, grodziskie dzie-
ci i młodzież przygotowywa-
ły niepowtarzalne stylizacje. 

Jako materiał posłużyły elektrośmie-
ci dostarczone przez grodziski zakład 
przetwarzania zużytego sprzętu elek-
trycznego Terra Recycling, partne-
ra wydarzenia.

Nasza gmina bardzo mocno stawia 
na ekologię. W ostatnich miesiącach 
szczególnie szeroko propagowane są 
antysmogowe działania profilak-
tyczne grodziskiej Straży Miejskiej, 
która prowadzi zajęcia dla uczniów 
szkół podstawowych. Dzieci mogą 
m.in. zobaczyć „Niuchacza” - drona 
grodziskiego ekopatrolu. Możliwości 
zakupionego w zeszłym roku sprzętu 
są efektywnie wykorzystywane przy 
przeprowadzaniu kontroli jakości po-
wietrza. „Niuchacz” to system służą-
cy analizie składu powietrza, który 
umożliwia wykonywanie pomiarów 
stężenia zanieczyszczenia wybrany-
mi czynnikami, jak np. pyłem zawie-
szonym. Urządzenie może rejestrować 
pomiary formaldehydu, chlorowodo-
ru, dwutlenku siarki, dwutlenku wę-
gla, a także temperatury i wilgotności 
atmosfery. Reaguje ono ostrzegawczo 
na nagłe zwiększenie szkodliwych sub-
stancji w badanym powietrzu i dzięki 
temu mamy praktycznie 99,99% sku-
teczność w namierzaniu palenia od-
padami w piecach. Tylko w ostatnim 
okresie surowymi mandatami uka-
rano 6 osób, które spalały m.in. klep-
kę podłogową, stare okiennice  i inne 
materiały, powodujące duże stężenie 
szkodliwych substancji.

Na terenie naszej gminy kontynu-
owana jest też akcja inwentaryzacji 
systemów grzewczych zapoczątko-
wana w 2018 r. Jej celem jest dokład-
ne rozpoznanie, jakimi rodzajami 
paliw i kotłów ogrzewają swoje do-
my mieszkańcy, jaki jest ich stan i skala 
ogrzewania kotłami niespełniającymi 
współczesnych wymagań. Zebrane in-
formacje pozwalają na zaplanowanie 

działań gminy, ukierunkowanych 
na wymianę istniejących instalacji 
i urządzeń grzewczych. 

Uzupełnieniem tych działań jest 
realizowanie przez Wydział Ochrony 
Środowiska UM różnych akcji eduka-
cyjnych, takich jak teatrzyki dla dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz dla klas 
1-3, czy przygotowanie książeczek dla 
najmłodszych o tematyce związanej 

właśnie z czystością powietrza. Po-
nadto pracownicy Wydziału podejmu-
ją różne działania, których celem jest 
zainteresowanie jak największej licz-
by mieszkańców programem dotacji 
do wymiany starych pieców na nowe 
i ekologiczne. Na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat udało się wspomóc likwi-
dację przeszło 390 starych i szkodli-
wych urządzeń grzewczych na nowe.
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8-letni Kuba Kęsik pilnie potrzebuje krwi. 
Chłopiec zmaga się z nowotworem złośli-
wym. Krew dla Kuby będzie można oddać 
18 lutego w Pruszkowie. Akcja odbędzie 
się w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 przy  
ul. Promyka 24/26. Punkt poboru krwi bę-
dzie dostępny w godz. 9.00-13.30. Co ważne, 
krew możecie oddać również w całej Polsce 

i nie istotne jest jaką jej grupę oddacie. Chło-
piec i tak otrzyma tą, która jest mu potrzeb-
na. Krew możecie oddać w dowolnej stacji 
krwiodawstwa, trzeba tylko poinformować, 
że jest ona z przeznaczeniem dla Kuby Kęsi-
ka ur. 09.09.2010, PESEL 10290910215, Dzie-
cięcy Szpital Kliniczny ul. Żwirki i Wigury 63A, 
02-091 Warszawa, Oddział Onkologii.  SD

PRUSZKÓW

Potrzebna krew  
dla Kubusia!
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R E K L A M A

Jest wykonawca 
biurowca  

przy Armii Krajowej
PRUSZKÓW 

Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego 
Zieleń Miejska roz-
strzygnęło przetarg na 
budowę biurowca przy 
ul. Armii Krajowej 46  
w Pruszkowie. Inwesty-
cja ruszy wiosną.  

B udynek powstanie 
naprzeciwko pałacy-
ku Porcelitu, na pla-
cu który jeszcze kilka 

miesięcy temu służył jako dziki 
parking. W dorobku pruszkow-
skiego TBS będzie wyjątkowy 
– co prawda znajdą się tam 
mieszkania, jednak głównym 
przeznaczeniem obiektu bę-
dą biura i punkty usługowe. 
– Będzie to budynek biuro-
wo-usługowy z niedużą czę-
ścią mieszkalną, z oddzielnymi 

wejściami do tych części. Na 
podziemnym parkingu znajdzie 
się 51 miejsc – mówi Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes TBS. 

W obiekcie znajdzie 18 miesz-
kań o łącznej powierzchni 
ponad 750 m. kw. Część usłu-
gowo-biurowa będzie większa. 
Jej powierzchnia wyniesie po-
nad 1100 m kw. 

Wiadomo już, kto zajmie się  
pracami budowlanymi na zle- 
cenie TBS. Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego i Usług Technicznych 
„ŚLĄSK”. Swoje usługi firma 
wyceniła na 15 mln 640 tys zł. 

Wykonawca będzie miał 20 
miesięcy na realizację tego zada-
nia, łącznie z uzyskaniem wszyst-
kich niezbędnych pozwoleń na 
użytkowanie. Budynek będzie 
więc gotowy na przełomie 2020 
i 2021 r. Prace mają rozpocząć się 
wiosną, jeśli pozwoli na to pogo-
da być może już w drugiej poło-
wie marca.  EL

MILANÓWEK
Urząd miasta w Mila-
nówku przejął na wła-
sność drogę powiatową 
1522W, czyli część ulic 
Piłsudskiego, Warszaw-
skiej i Podwiejskiej.  
To ważny krok, który 
ułatwi realizację kilku 
miejskich inwestycji.

W cześniej zarząd-
cą drogi był po-
wiat grodziski. 
Wszelkie inwe-

stycje w pasie drogowym mu-
siały być więc uzgadniane. Teraz 
władze Milanówka będą miały 
większą swobodę. Ale nie tylko 
o samą drogę chodzi. Przejęcie 
części Piłsudskiego, Warszaw-
skiej i Podwiejskiej ułatwi miastu 
realizację kilku innych planów. 
– Procedujemy kwestię projektu 

park&ride z dofinansowaniem unij-
nym, jesteśmy też po słowie z wła-
ścicielem części terenu wzdłuż ul. 
Warszawskiej w stronę wschodnią 
od stacji PKP, aby móc rozbudować 
system parkingowy. W samym cen-
trum między torami a pocztą chce-
my zrobić milanowskie bulwary, 
czyli ekwiwalent rynku, którego nie 
mamy jako miasto. Byłaby to piękna 
strefa centralna z architekturą zie-
loną, fontannami. Mogłoby to być 

Milanówek przejmuje Warszawską, 
Piłsudskiego i Podwiejską

serce miasta. Z racji, że już jeste-
śmy właścicielami Warszawskiej, 
możemy to zrobić niemal natych-
miast – mówi nam Piotr Remiszew-
ski, burmistrz Milanówka.

– W sytuacji, gdy właścicielem 
ul. Warszawskiej był powiat, było 
to niemożliwe. Droga powiatowa 
wpisuje się w system komunika-
cji, to bardzo skomplikowane pro-
cedury, aby doprowadzić choćby 
do zamknięcia części drogi. 
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Problematyczna była nawet sytu-
acja, aby uzyskać zgodę, by przy 
tym prowizorycznym wejściu na 
peron PKP zrobić system świateł 
ostrzegawczych. Jeśli byśmy chcieli 
zdobyć wszystkie pozwolenia, pro-
cedury mogły się zakończyć dopiero 
wtedy, kiedy stacja będzie już funk-
cjonować normalnie. Przejęcie tej 
drogi przyspiesza nam możliwość 
ruchu, także pod względem bez-
pieczeństwa mieszkańców – doda-
je włodarz miasta-ogrodu.

Powstanie w Milanówku bul-
warów uzależnione jest jednak od 
jeszcze jednej rzeczy. To budo-
wa kolektora deszczowego, któ-
rą prowadzić będzie PKP PLK. 
– Chcielibyśmy jak najszybciej 
zająć się realizacją tego pomy-
słu. Wszystko jednak zależy od te-
go jak szybko powstanie kolektor 
wzdłuż ul. Warszawskiej aż do Ro-
kitnicy. Mam nadzieję, że do wa-
kacji gotowy będzie odcinek do 
ul. Piłsudskiego – zaznacza bur-
mistrz Remiszewski.  EL

Studzienki  
na Wojska Polskiego 

będą jak nowe
PRUSZKÓW

Kierowcy skarżą się na 
„zapadnięte” studzienki 
wzdłuż al. Wojska Pol-
skiego w Pruszkowie. 
Skontaktowaliśmy się  
z zarządcą drogi  
– Mazowieckim  
Zarządem Dróg Woje-
wódzkich. Okazuje się,  
że studzienki trzeba 
będzie wybudować  
praktycznie na nowo.

Przypomnijmy, że w 2016 r. 
wykonano mały remont  
al. Wojska Polskiego. 
Wymieniono nakład-

kę asfaltową. Do pewnego cza-
su nawierzchnia była idealna. 
Jednak efekt popsuły kratki  
ściekowe, które z czasem nieco  

się „zapadły”. Drogowcy wzięli 
sprawy w swoje ręce i doraź-
nie naprawili defekt. Ale pro-
blem powrócił.

Skontaktowaliśmy się z za-
rządcą drogi wojewódzkiej nr 
719. Spytaliśmy się w czym tkwi 
problem, że co najmniej raz na-
prawiano już studzienki, a one 
dalej obniżają się względem as-
faltu? – Problem jest nam zna-
ny. Na wiosnę jest zaplanowana 
wymiana całych studzienek i po-
sadowienie ich na fundamen-
tach. Kiedy był remont al. Wojska 
Polskiego to zlecono tylko fre-
zowanie nawierzchni i regulację 
wysokości studzienek. W związ-
ku z tym, że były one budowane 
wiele lat temu, dziś wymagają 
posadowienia na nowo na fun-
damentach, aby one nie opadały. 
Kolejna naprawa nie przynio-
słaby oczekiwanego rezultatu  
– mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.  SD
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OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW:CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokolowie 
koło Janek 504204700 

Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie 
miesięczne 3000,00 na rękę 
tel. 504-029-507 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM
• Dom w Parznyiewie, 

tel. 535-487-338 

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 

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków 
695 504 174 

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

• Firma Probet sp. z o.o. oddział 
Grodzisk Mazowiecki zatrudni 
pracownika gospodarczego
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. 
Oferujemy umowę o pracę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr 798 912 400

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

• Opiekunka Seniorów 
w Niemczech – legalna praca, 
pełna organizacja wyjazdu. 
Akceptujemy język na poziomie 
podstawowym i organizujemy 
kursy niemieckiego od podstaw 
w Warszawie. Tel. 506 289 039, 
501 356 229, Promedica24

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

• Poszukujemy pracowników 
do maszynowego sprzątania 
magazynu blisko Grodziska 
Maz. Pon-pt 6-14. 
Tel. 510-011-347 lub 727-003-831

• Poszukujemy pracowników 
ochrony, praca w systemie 
24/48. Mile widziane 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 
Tel. 510-011-306, 
510-011-347

• Poszukiwany Pracownik 
Ochrony do pracy na 
obiekcie przemysłowym. 
System 24/48. Stawka 13 zł 
netto. Tel. 727-003-831 
lub 510-011-306 

• Pracowników kontroli dostaw 
Centrum Logistyczne 
w Pruszkowie Stawka 16 zł/godz 
668 310 156

DAM PRACĘ

• Sprzedam lub wynajmę
pawilon handlowo-usługowy 
72 m, Piastów 601751183 tanio 

Sprzedam nieruchomość 
rolną 1ha Holendry 
Baranowskie 
bezpośrednio 30 zł/m2 
bezpośrednio 
tel. 694 127 292

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

• Wynajmę pawilon 80 m2 
w Pruszkowie Tanio, Tel. 517-546-115 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 
pod handel lub usługi 
tel. 601612930  

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa, Pruszków 
695 504 174

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis, 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
wycinka, prześwietlanie 
drzew owocowych i bielenie; 
512-380-109, (22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• Hydraulik 535872455 

Obwieszczenie  
Starosty Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02 ze zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy 
Grodzisk Mazowiecki, reprezentowanego przez pana Macieja Białoszewskie-
go w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: budowie drogi gminnej nr 150230W - ul. Akwarelowa we wsi 
Odrano Wola oraz drogi gminnej nr 151004W – ul. Żwirowa w Grodzisku 
Mazowieckim wraz budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudową 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci nn i sn, oraz 
przebudową sieci telekomunikacyjnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
obręb 0025 Odrano Wola: 113/11, 323/6, 199/2, 337/1, 158/2, 159/2, 207/1, 160/3, 
208/4, 209/9, 152/1, 162/2, 210/6, 163/3, 211/1, 113/10, 199/1, 99/9 (99/10, 
99/11), 141 (141/1, 141/2), 321/1 (321/2, 321/3), 102/1 (102/5, 102/6), 143/3 
(143/5, 143/6), 103 (103/1, 103/2), 144 (144/1, 144/2), 104 (104/1, 104/2), 145 
(145/1, 145/2), 105 (105/1, 105/2), 107 (107/1, 107/2), 146 (146/1, 146/2), 147 
(147/1, 147/2), 110 (110/1, 110/2), 149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 111 
(111/1, 111/2), 322 (322/1, 322/2), 151 (151/1, 151/2), 154 (154/1, 154/2), 155 
(155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 206 (206/1, 206/2), 161 
(161/1, 161/2)
Grodzisk Mazowiecki, obręb 66: 19/2, 99/17, 15/12, 83/1, 81/1, 80/1, 71/4, 88/3, 
84/1, 72/4, 79/1, 76/1 (76/4, 76/5), 88/2, 88/4, 83/2 (83/9, 83/10), 78 (78/1, 78/2), 
77 (77/1, 77/2), 70 (70/1, 70/2), 68 (68/1, 68/2), 75 (75/1, 75/2), 79/3 (79/8, 79/9), 
86/2 (86/19, 86/18), 73 (73/5, 73/4)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Pogru-
bioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod drogę. 
Nieruchomości poza pasem drogowym, na których przewiduje się przebudo-
wę innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów2):
obręb 0025 Odrano Wola: 323/5, 113/9, 324/9, 158/1, 159/4, 160/1, 162/7, 163/2, 
201, 99/9 (99/10), 321/1 (321/2), 110 (110/1), 111 (111/1), 154 (154/1), 206 
(206/2), 161 (161/1), 141 (141/2), 145 (145/2), 150 (150/2), 151 (151/2), 153, 
353, 159/1, 160/2
Grodzisk Mazowiecki, obręb 66: 99/16, 81/2, 80/2, 72/3, 79/2, 76/2, 74, 87/11, 70 
(70/1), 68 (68/1), 15/11, 83/3, 15/9, 15/7, 73 (73/4), 76/1 (76/5)
2) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale 
(nieruchomość pozostająca przy właścicielu), na której przewiduje się przebudowę. 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz skła-
dania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiec-
ki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11), w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości.

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

PARTNER HANDLOWY

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na stronach internetowych
Urzędu Gminy Nadarzyn
– www.nadarzyn.pl (BIP)
oraz na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy

Nadarzyn został zamieszczony
wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania
w nieodpłatne użyczenie.

 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• HYDRAULIK, nowe sieci 
i modernizacja starych, 
605 079 907 

• KASACJA WSZYSTKICH 
AUT GOTÓWKA 
508 206 738 

• Kredyty bankowe 
www.procesuj.pl 887887559 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• Przeprowadzki, 
885 72 72 72 

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

Usługi remontowo - 
budowlano - kamieniarskie. 
tel. kont. 663-001-719 

• 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 

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Maksymalne
RRSO 689 %

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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PROMOCJA URODZINOWA!

� DZIECI W WIEKU 0-12 MIESIĘCY BAWIĄ SIĘ ZA DARMO� DZIECI W WIEKU 13-24 MIESIĄCE BAWIĄ SIĘ ZA DARMO     - O ILE TOWARZYSZĄ STARSZYM DZIECIOM
Koszt wyrobienia Karty Malucha to 9,99 zł

FIKOŁKI SĄ OTWARTE W WOLNE NIEDZIELE  |  www.fi kolki.pl  |  tel. 500 200 200  |  pruszkow@fi kolki.pl

    - O ILE TOWARZYSZĄ STARSZYM DZIECIOM
Koszt wyrobienia Karty Malucha to 9,99 zł

KARTA MALUCHA
Wybierz lokalizację nawww.fikolki.plZadzwoń do nas500 200 200

* Voucher o wartości 200 zł można wykorzystać na 3 wybrane atrakcje 
urodzinowe spośród: malowanie buziek, skręcanie balonów, tatuaże 
brokatowe, Magic Bomb, wizyta postaci bajkowej, ścianka wspinaczkowa. 

Voucher jest ważny 12 miesięcy pod warunkiem dokonania
rezerwacji w ciągu 6 miesięcy.

Centrum Handlowe Nowa Stacja, Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, poziom +2

NIELIMITOWANA ZABAWA GRATIS Z KARTĄ MALUCHA!

ZAREZERWUJ URODZINY
W PROMOCJI
I ZYSKAJ 200ZŁ


