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Pruszków w żałobie po tragedii
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Śmiertelny wypadek, 
do którego doszło 
3 kwietnia na ul. Pro-
myka wstrząsnął całym 
Pruszkowem. Pojazd 
przewozu sanitarnego 
potrącił 9-letnią 
dziewczynkę. 
Zginęła na miejscu.

T ragedia ta zdarzyła
się chwilę po godz. 15. 
Na ul. Promyka, blisko 
skrzyżowania z ul. Ro-

botniczą rozpędzony samochód 
transportu sanitarnego, nazy-
wanego też medycznym, potrą-
cił dziecko przechodzące przez 
oznakowane przejście dla pie-
szych. Świadkowie tego zdarze-
nia twierdzą, że kierowca karetki 

wjechał na przejście w momen-
cie gdy jadący przed nim kierow-
ca przepuszczał dziewczynkę na 
pasach. Dziecko nie przeżyło. 

Mieszkańcy Pruszkowa, 
a w szczególności ul. Promyka 
wielokrotnie podnosili głosy, że 
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to skrajnie niebezpieczna dro-
ga. To dość długi kawałek prostej 
drogi, niektórych kierowców aż 
korci żeby mocniej wcisnąć pedał 
gazu. Problem w tym, że obowią-
zują tam ograniczenia prędko-
ści do 50 km/h, jest wiele przejść 

dla pieszych i w okolicy znajdu-
ją się dwie szkoły – podstawów-
ka nr 10 oraz zespół szkół nr 1. 
Obie w odległości ok. 200 met-
rów od miejsca wypadku...
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tyle wysepek zlikwidowano w miejscu nieczynnego punktu poboru opłat na 
autostradzie A2, na wysokości Brwinowa. Zakończenie robót przewiduje się na 
30 czerwca. Wówczas kierowcy nie będą musieli już zwalniać na tym odcinku, do ich 
dyspozycji oddane zostaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.9
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Pruszkowscy policjanci prze-
kazali nam podstawowe infor-
macje na temat tego zdarzenia. 
O szczegółach nie chcą mówić. 
– Dziewczynka miała 9 lat. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
pojazd transportu medycznego 
jadący na sygnałach, na przejściu 
na pieszych potrącił dziecko ze 
skutkiem śmiertelnym. Kierują-
cy był trzeźwy – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. 

Skontaktowaliśmy się też 
z pruszkowską prokuraturą. – 
Wstępne ustalenia są takie, że 
pojazd jadący przed transportem 
medycznym zatrzymał się przed 
przejściem dla pieszych. Sprawca 
wypadku omijał ten pojazd lewą 
stroną i uderzył w dziewczyn-
kę. Kierowca posiada potrzeb-
ne uprawnienia do kierowania 
transportu medycznego. To kie-
rowca długoletni – mówi Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokurato-
ra rejonowego w Pruszkowie. – 
Wszczęto śledztwo z art. 177 § 2, 
czyli wypadku komunikacyjnego 
ze skutkiem śmiertelnym. Za-
rządzona została sekcja zwłok. 
Przesłuchiwani są świadkowie. 
Planowane jest wykonywanie 
czynności ze sprawcą wypad-
ku. Powołany zostanie biegły do 
rekonstrukcji wypadków drogo-
wych – dodaje.

Zaznaczyć trzeba, że trans-
port medyczny to nie pogoto-
wie ratunkowe, które wzywa się 
w warunkach zagrożenia zdro-
wia lub życia. Taki transport 
wykorzystuje się np. gdy chory 
nie ma możliwości samodziel-
nego poruszania się, a wymaga 
przewiezienia. I tak było w tym 
przypadku. Kierowca pojazdu 
medycznego wracał do szpita-
la po odwiezieniu pacjenta do 
domu. Prokuratura sprawdzi 
czemu włączył sygnały świetlne 
i dźwiękowe po zrealizowanym 
transporcie sanitarnym.

Powraca też sprawa bezpie-
czeństwa ruchu w tym rejonie 
miasta. Mieszkańcy ul. Promyka 
w Pruszkowie w przeszłości nie-
jednokrotnie alarmowali, że kie-
rowcy zbyt szybko poruszają się 
tą drogą. Również w WPR24.pl pi-
saliśmy o urządzanych tam raj-
dach. W 2014 r. mieszkańcy złożyli 
petycję w sprawie wybudowania 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ul. Promyka i ul. Robotni-
czej. – Zebraliśmy wówczas ponad 
1 tys. podpisów. Niestety z różnych 
powodów temat upadł. Żałuję, że 
tak łatwo zrezygnowaliśmy. Dziś 
pewnie uda się zbudować odpo-
wiednią koalicję, ale w imieniu 
osób, które się wówczas podpi-
sały proszę redakcję o podjęcie 
tego tematu. Każdy głos wsparcia 
będzie dla nas ważny – napisał do 
nas czytelnik Adam. 

Petycję publikujemy jako ilu-
strację do tego artykułu.

Od tego czasu minęło pięć lat. 
Co zmieniło się do tej pory? Jak 
tę tragedię komentują władze po-
wiatu? Bo trzeba przypomnieć, że 
zarządcą ul. Promyka jest prusz-
kowskie starostwo. – 4 kwietnia 
jeden z pracowników pojechał 
z policją na komisję, która ma 
na celu stwierdzenie czy infra-
struktura drogowa miała wpływ 
na przebieg lub skutek wypadku. 
Po komisji będziemy mogli podjąć 
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odpowiednie kroki. W miejscu 
tragedii znajduje się prawidło-
wo oznakowane przejście dla 
pieszych, ograniczenie prędko-
ści wynikające z obszaru zabu-
dowanego, dodatkowo przejście 
to znajduje się pomiędzy dwoma 
innymi przejściami dla pieszych, 
które są wyposażone w system 
dyscyplinowania kierowców zin-
tegrowany z sygnalizacją świetlną 
– mówi Agnieszka Kuruliszwili, 
rzecznik prasowy Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.

W szkole, do której uczęszczała 
9-latka, panuje żałoba. – W czwar-
tek w szkole nr 10 także pojawił się 
zespół psychologów, który jest do 
dyspozycji dla uczniów, nauczy-
cieli i dyrekcji placówki. Wszyscy 
nauczyciele z ciężkim sercem, ale 
rozmawiają z dziećmi o tym, co 
się stało, poruszając tematy zwią-
zane z bezpieczeństwem – mówi 
nam Beata Czyżewska, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Tym bardziej, 
że dziecko miało prawo czuć się 
bezpieczne przechodząc przez pa-
sy, widząc że kierowca zatrzymał 
się przed przejściem. Atmosfera 
w szkole jest trudna. Dziewczyn-
ka była bardzo lubiana, wszyscy 
bardzo przeżywają to, co się stało. 
Jednoczymy się w głębokim żalu 
i smutku z całą rodziną i społecz-
nością szkolną, dziećmi i nauczy-
cielami szkoły nr 10 – dodaje. SD

BRWINÓW
To pierwsza oddana 
do użytku przeprawa, 
którą kolejarze wybudo-
wali w ramach remontu 
podmiejskiej linii 447. 
Z tunelu łączącego 
ulice Sportową 
i Przejazd w Brwinowie 
piesi i rowerzyści 
mogą już korzystać.

T ą dobrą wiadomością 
w mediach społecz-
nościowych podzielił 
się burmistrz Brwi-

nowa, Arkadiusz Kosiński. 
– W piątek 22 marca wykonaw-
ca zakończył budowę ciągów 
pieszo-rowerowych zarówno 
od strony ul. Sportowej, jak i od 
ul. Przejazd i ul. Mszczonow-
skiej. Jak widać na zdjęciach, 
pierwsi rowerzyści i przechod-
nie już korzystają z nowego 
wygodnego połączenia dwóch 
części Naszego Miasta – pisze 
brwinowski włodarz.

Przeprawa pod torami ko-
lejowymi została wybudowa-
na od zera. Czekają ją jeszcze 
prace wykończeniowe. – W naj-
bliższym czasie wykonawca ma 
przystąpić do prac wykończe-
niowych, m.in. montażu: oświe-
tlenia tunelu, oświetlenia terenu 
w rejonie wejść do tunelu, pomp 
odwodnienia tunelu, kamer mo-
nitoringu wizyjnego, barier 
i poręczy, oszklenia wiat wej-
ściowych. Prace wykończeniowe 
mają się zakończyć w kwietniu 
– dodaje burmistrz Kosiński.

PKP PLK przeprowadziło tę 
inwestycję na podstawie do-
kumentacji projektowej, któ-
rą sfinansowała gmina. Gmina 
będzie też odpowiedzialna na 
utrzymanie tunelu, jego od-
śnieżanie i bieżącą konserwację.

To pierwsza przeprawa przez 
tory na szlaku Warszawa Wło-
chy-Grodzisk Mazowiecki, 
z której można już korzystać. 
Nadal zamknięte pozostają 
przejścia podziemne w rejo-
nie stacji m.in. w Pruszkowie 
czy Milanówku. EL

Tunel w Brwinowie już gotowy
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Wystartowała budowa ronda
rondem wykonawca wybuduje 
wszystkie niezbędne instalacje, 
w tym odwodnienie.

Ta gorsza wiadomość jest 
taka, że w czasie trwania prac 
skrzyżowanie jest całkowicie za-
mknięte dla kierowców. Objazd 
do ul. Powstańców i Gomuliń-
skiego wytyczony został przez 
ul. Działkową, objazd do Stalo-
wej ulicami Działkową, Akacjo-
wą, Staszica i Sienkiewicza.

W związku z budową ronda, 
inaczej kursują autobusy linii 
1, 2, 2bis, 4, 5 i 6 oraz L23 i N85. 
Zmiany te będą obowiązywać do 
zakończenia robót drogowych. 

Budowa ronda będzie kosz-
towała powiat pruszkowski 
1,8 mln zł. EL

PRUSZKÓW
1 kwietnia, rozpoczęła się 
budowa ronda u zbiegu 
ulic Powstańców, 
Plantowej i Stalowej 
w Pruszkowie. Kierowcy 
muszą liczyć się 
z utrudnieniami.

R ondo zastąpi niezbyt 
lubiane przez kierow-
ców skrzyżowanie 
z ograniczoną widocz-

nością, kiepską nawierzchnią 
i problemami z włączaniem się 
do ruchu. Prace mają przebiegać 
szybko. Termin ich zakończenia 
to 12 maja tego roku. Poza samym 
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W poniedziałek 1 kwietnia przed godz. 16.00 na 
skrzyżowaniu ulic Prusa i Pogodnej w Pruszko-
wie doszło do groźnie wyglądającej kolizji dwóch 
osobówek. Jak doszło do zderzenia? – Zgłoszenie 
otrzymaliśmy o godz. 15.40. Było to nieustąpienie 
pierwszeństwa. Volkswagen nie przepuścił BMW. 
Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Kierująca gol-
fem została przebadana przez pogotowie, ale nie 
było potrzeby przewiezienia jej do szpitala – mówi 
nam podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. W rejonie 
skrzyżowania, gdzie doszło do kolizji, przez dłuższy 
czas ruch odbywał się z utrudnieniami. Sama krzy-
żówka była zablokowana. Przypomnijmy, że prze-
cięcie ulic Prusa i Pogodnej zaliczane jest do tych 
bardziej niebezpiecznych w centrum Pruszkowa, 
choć widoczność nie jest tam zła. Niemniej jesz-
cze przed wakacjami powiat pruszkowski planuje 
w tym miejscu budowę sygnalizacji świetlnej. EL

Pruszków w żałobie po tragedii



Uruchamiamy. Basen będzie funkcjonował. To nie jest prima aprilis. 
Póki co, obiekt będzie miał charakter taki jak do tej pory 
(przed zamknięciem basenu – przyp. red.). W przyszłości będziemy 
go udoskonalać – Piotr Remiszewski, burmistrz Milanówka, o rewitalizacji basenu miejskiego.

P i ą t e k ,  5  K W I E T N I A  2 0 1 9

03

WIĘCEJ NA STR. 06

Władysław Teofil

BARTOSZEWSKI
Kandydat nr 10 w powiatach Pruszkowskim,

Grodziskim, Ożarowie

„POCZEKALNIA”  
– OBIADY JAK W DOMU!

Przy ul. Prusa 35 w Pruszkowie 
pojawił się nowy lokal gastrono- 
miczny „Poczekalnia”. Przede 
wszystkim można tutaj zjeść dob- 
ry i zdrowy obiad, ale również  
zorganizować przyjęcia okolicz- 
nościowe lub imprezy firmowe.

To całkowicie nowe miejsce na kulinarnej 
mapie Pruszkowa. Świetna lokalizacja 
sprawia, że bez problemu znajdziecie 

„Poczekalnię”. Zlokalizowana jest w budynku 
blisko skrzyżowania ul. Prusa i al. Armii Krajo-
wej. Choć lokal jest od niedawna, to w mediach społecznościowych zbiera dobre opinie. Wobec tego 
redakcja WPR24.pl postanowiła przetestować „Poczekalnię”. 

Zatem wchodzimy do środka. Wnętrze jest przytulnie wykończone. Przyjemne zapachy domowej 
kuchni sprawiają, że człowiek robi się jeszcze bardziej głodny. Wydaje się, że „Poczekalnia” nie narzeka 
na brak klientów. Mimo zajętych niemal wszystkich stolików, od momentu złożenia zamówienia do 
otrzymania obiadu, nie czekaliśmy zbyt długo. 

Na talerzu wylądował zestaw dnia, na który wtedy składała się zupa – ogórkowa, drugie danie – dwa 
kawałki karkówki, ziemniaki, buraki oraz kompot. Koszt? Wszystko za 20 zł! Warto też dodać, że zestaw 

dnia zmienia się codziennie. Obiad był smacz-
ny, przygotowany klasycznie, a mięso miękkie 
i dobrze doprawione. Co też sprawia wrażenie, 
że każdemu powinno smakować.

Każdego dnia w ofercie znajdziecie także śnia-
dania oraz dania dla wegetarian.

Ale „Poczekalnia” to nie tylko domowe obiady.  
To również świetne miejsce jeśli chcecie zor-
ganizować komunię, chrzciny, urodziny lub 
inną rodzinną imprezę, spotkanie firmowe czy 
konferencję. Szczegóły na ten temat możecie 
zasięgnąć w lokalu. 

Bezpłatna dostawa na terenie Pruszkowa!

„Poczekalnia”
ul. Bolesława Prusa 35,  
05-800 Pruszków
tel. 22 245 14 96

WWW.FACEBOOK.COM/BISTROPOCZEKALNIA

WWW.BISTROPOCZEKALNIA.PL
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PRUSZKÓW
Mijają kolejne 
miesiące, a pomysł 
uruchomienia 
autobusowego 
połączenia Pruszkowa 
z Warszawą nadal 
nie doczekał się 
realizacji. Co dzieje 
się w tym temacie?

M ieszkańcy Prusz-
kowa od kilku mie-
sięcy dopominają 
się o przywróce-

nie autobusu do Warszawy. Cho-
dzi o linię ZP, która przez rok 
była jednym z głównych połą-
czeń komunikacyjnych (poza li-
nią WKD i innymi zastępczymi 
liniami autobusowymi) z War-
szawą. Autobusy kursowały w trak-
cie zamknięcia linii kolejowej 447. 
Gdy pociągi wróciły na szlak, linie 

zastępcze zniknęły z ulic. A to nie 
do końca się wszystkim spodobało. 

W grudniu pruszkowscy wło-
darze podkreślali, że na infor-
macje z ZTM odnośnie linii auto-
busowej trzeba poczekać do mar-
ca. – Z informacji uzyskanej od 
przedstawiciela ZTM wiem, że 
oni swoją taką pierwszą nazwij-
my to „sesję budżetową” będą 
mieli w marcu. Musimy wcze-
śniej wystąpić do ZTM, tak by 
kwestia stworzenia połączenia 
autobusowego do Pruszkowa 
została rozpatrzona w marcu 
– mówił nam w grudniu Paweł 
Makuch, prezydent Pruszkowa.

Jak sytuacja wygląda dziś? Czy 
jest szansa, by autobusy, o ile 
w ogóle się pojawią, kursowa-
ły na trasie linii ZP? Zapytaliśmy 
o to przedstawicieli ZTM, a oni 
nie pozostawiają tu złudzeń. – Nie 
planujemy odtworzenia linii au-
tobusowej w śladzie linii ZP, czyli 
pokrywającej się z trasą kolejową 
– prace remontowe na kolei się 

zakończyły i jest to najsprawniej-
szy środek komunikacji, zapewnia 
najkrótszy czas przejazdu w go-
dzinach szczytów komunikacyj-
nych – poinformował nas Tomasz 
Kunert z biura prasowego ZTM.

ZTM nie wyklucza jednak uru-
chomienia połączenia autobu-
sowego Pruszków – Warszawa. 

Linia autobusowa Pruszków – Warszawa 
nadal pod znakiem zapytania
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Co więcej zaproponował rów-
nież dokładny przebieg trasy. 
– Proponowana trasa mogłaby 
przebiegać ciągiem nie pokry-
wającym się z linią kolejową to 
jest os. Staszica – PKP Pruszków 
– Kościuszki – Wojska Polskiego 
– Al. Jerozolimskie – S2 – al. Kra-
kowska – P+R al. Krakowska jako 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

dowóz w ogólnie pojęty rejon biur 
na Służewcu i w dzielnicy Wło-
chy – zaznacza Kunert. 

Proponowana częstotliwość 
kursów to co 30 min w szczycie 
i co 40 min w godzinach pozasz-
czytowych. Linia miałaby kur-
sować tylko od poniedziałku do 
piątku bez weekendów. 

Jedni tę trasę uważają za wy-
godną i potrzebną, inni nie chcą 
słyszeć o linii autobusowej kur-
sującej po innej trasie niż szlak 
linii ZP. Połączenie autobusowe 
do P+R Krakowska może nie jest 
idealne, ale znacznie ułatwia do-
tarcie w rejon Mokotowa. Dziś by 
tam dotrzeć trzeba albo wybrać 
się na „wycieczkę” komunikacją 
miejską i przygotować na kilka 
przesiadek, albo pojechać tam 
własnym samochodem. 

Pozostaje zatem pytanie jak 
szybko można byłoby urucho-
mić połączenie autobusowe jakie 
proponuje nam ZTM? Na pewno 
nie uda się tego zrobić „z dnia na 
dzień”. – W tym momencie trud-
no jest określić, kiedy taka linia 
mogłaby rozpocząć funkcjono-
wanie – to kwestia finansowa-
nia oraz pozyskania taboru do 
jej obsługi – w tym momencie 
nie mamy rezerw, które mogli-
byśmy tam wykorzystać – pod-
kreśla przedstawiciel ZTM. AZ
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Po zimowej przerwie przyszedł czas na ponowne uru-
chomienie tężni solankowej w Piastowie. Obiekt czynny 
jest codziennie, od godzin porannych do godz. 21.00. 
Piastowska tężnia zbudowana jest z drewna iglastego, 
gałązek brzozowych i urządzeń do pompowania solan-
ki. W konstrukcji wytwarza się aerozol bogaty w całą 
gamę cennych mikroelementów, takich jak jod, brom, 
wapń, magnez, potas, żelazo, sód. Kiedy znajdujemy się 

w pobliżu, poprzez inhalacje dostarczamy organizmo-
wi wszystkie wymienione wcześniej składniki. Tężnia 
pomaga odzyskać równowagę i skutecznie walczyć  
z wieloma chorobami – m.in. nieżyty górnych dróg od-
dechowych, zapalenie oskrzeli oraz zatok, niedoczyn-
ność tarczycy, stres, ogólne wyczerpanie. Z inhalacji 
powinniśmy korzystać kilka razy w tygodniu. Jednora-
zowa sesja nie powinna przekraczać 60 minut.  SD

PIASTÓW

Znów można korzystać  
z piastowskiej tężni

Pogoń będzie miała nowe boisko
podpisana. Firma Everspor zaj-
mie się realizacją tej inwestycji za 
niewiele ponad 2 mln zł.

Oprócz samej budowy boiska 
umowa obejmuje także prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu. Szykują się takie zmiany 
jak: rozbiórka istniejących pił-
ko-chwytów oraz ogrodzenia 
boiska, utwardzeń powierzchni 
gruntu z kostki betonowej, wy-
miana nawierzchni istniejącego 
boiska ze sztucznej trawy, budowa  
i przebudowa ogrodzeń.

Prace obejmą również prze-
budowę wewnętrznej instalacji 
oświetleniowej, budowę elemen-
tów małej architektury, poidełka, 

GRODZISK MAZ.
Umowa na przebudowę 
boiska piłki nożnej  
Grodziskiego Klubu 
Sportowego Pogoń 
została podpisana.  
Prace mają potrwać  
do końca sierpnia.

W reszcie udało się  
rozstrzygnąć prze- 
targ, a tym samym 
wybrać wykonaw-

cę dla tego zadania. Mało tego, 
umowa na budowę boiska jest już 

wykonanie stref bezpieczeństwa 
boiska z trawy naturalnej oraz 
regulacji studni instalacji kana-
lizacji sanitarnej.  SD

Ruszy remont pałacu w Brwinowie

i roszczeń finansowych wybiega-
jących poza ustaloną kwotę gmina 
zdecydowała się wówczas rozwią-
zać umowę z firmą prowadzącą 

BRWINÓW
Zabytkowy brwinowski 
pałac Wierusz-Kowal-
skich doczekał się po-
nownego wyboru wyko-
nawcy remontu. Umowa 
jest już podpisana,  
prace ruszą niebawem.

T en piękny obiekt w Par-
ku Miejskim nie miał 
dotąd szczęścia. Po-
przedni wykonawca 

zszedł z placu budowy w połowie 
ubiegłego roku. Z powodu opóźnień 

renowację pałacu. Od tego mo-
mentu rozpoczęło się poszukiwa-
nie wykonawcy, który dokończy 
dzieło. I tu znów pojawiły się kło-
poty. W kolejnych przetargach po-
jawiały się zbyt wysokie oferty. 
Teraz jednak znów pojawia się 
nadzieja, że pałac zacznie odzy-
skiwać dawny blask. Za ponad  
8,7 mln zł tego zadania podejmie 
się firma z Lublina. 

Termin zakończenia prac to po- 
łowa 2020 r. I musi zostać dotrzy-
many. Na przeprowadzenie remon-
tu gmina otrzymała bowiem 3 mln 
zł dofinansowania, które ma być 
rozliczone najpóźniej we wrze-
śniu przyszłego roku.  EL

PRUSZKÓW
Mieszkańcy powiatu 
pruszkowskiego nie mają 
co liczyć na uruchomienie 
Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego w jednym ze 
szpitali w Pruszkowie. Ani 
placówki podlegające pod 
województwo, ani szpital 
podlegający pod powiat 
nie spełniają podstawo-
wych wymogów.

P od koniec lutego rad-
ni powiatu grodziskie-
go przyjęli stanowisko 
w sprawie zaspokojenia 

potrzeb zdrowotnych mieszkań-
ców w zakresie usług świadczonych 
przez szpitalne oddziały ratun-
kowe. Według radnych, aby od-
ciążyć SOR w Szpitalu Zachodnim 
w Grodzisku Mazowieckim po-
winno się utworzyć taki oddział 
w jednym z pruszkowskich szpitali. 
Nasza publikacja odbiła się głośnym 

echem na formach internetowych. 
Większość mieszkańców uznała, 
że SOR w Pruszkowie działać 
powinien. Zwłaszcza, że w sa-
mym tylko powiecie pruszkow-
skim jest 165 tys. mieszkańców. 
Niestety na uruchomienie ta- 
kiego oddziału nie ma co liczyć. 

Zgodnie z wymogami, aby 
stworzyć SOR w placówce 
leczniczej muszą działać od-
działy: internistyczny, inten-
sywnej terapii oraz chirurgiczny 
z pododdziałem ortopedycz- 
no-urazowym. 

W przypadku Szpitala Powia-
towego, czyli tzw. Wrzesinka 
nie ma możliwości utworze-
nia SOR-u. Nie ma tam oddzia-
łu intensywnej terapii, a oddział 
chirurgiczny nie posiada podod-
działu ortopedyczno-urazowego. 

A co ze Szpitalem Kolejowym, 
który dziś prowadzi spółka Sto-
cer podlegająca pod władze woje- 
wództwa mazowieckiego z Ada- 
mem Struzikiem na czele? – Dy- 
rekcja szpitala, jak i zarząd spół-
ki nie planują w najbliższym 
czasie uruchomienia takiego od-
działu w szpitalu w Pruszkowie. 

SOR-u w Pruszkowie nie będzie

 A
N

N
A

 Z
W

O
LI

Ń
SK

A
 

 

 W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
 

 

 G
RO

D
ZI

SK
.P

L 
 

Podstawowym powodem jest 
fakt niespełniania §4 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 
3 listopada 2011 roku z późn. zm. 
w sprawie Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego, który zakłada 
konieczność posiadania w swo-
jej strukturze oddziału chirurgii 
z częścią urazową. Ponadto, na-
wet w przypadku chęci sfinan-
sowania przez płatnika, tj. MOW 
NFZ oddziału chirurgii, pozo-
staje jeszcze kwestia znacznych 
problemów kadrowych w pozy-
skaniu stosownego persone-
lu do pracy na takim oddziale, 
jak i znaczących kosztów zwią-
zanych z koniecznością utrzy-
mania ostrych, całodobowych 
dyżurów oraz zabezpieczenia 
diagnostycznego funkcjono-
wania tego rodzaju działalności 
medycznej. Nie bez znaczenia 
są również możliwości loka-
lowe naszej placówki w kon-
tekście przyjmowania dużej 
liczby pacjentów urazowych 
w ramach SOR – poinformo-
wało nas biuro prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz- 
twa Mazowieckiego.  AZ

O G Ł O S Z E N I E



Przedszkole i żłobek  
Szumi Las
ul. Szczęśliwa 1, Granica
Facebook Szumi Las  
(link aktywny)
tel.730 359 762
kontaktszumilas@gmail.com

MIEJSCE BLISKIE DZIECIOM  
– ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE INNE NIŻ WSZYSTKIE

K ontakt z naturą, pełne sza-
cunku podejście do dzieci, 
empatyczna komunikacja, 
wspieranie samodzielno-

ści. To fundamenty, na których zbu-
dowana jest misja Szumi Lasu, nowego 
przedszkola i żłobka, które powstaje 
w Granicy.

To pierwsze takie miejsce w oko-
licy. Czerpie ze znanych i cenionych 
w Skandynawii, oraz coraz bardziej po-
pularyzujących się w Polsce, leśnych 
przedszkoli. Ale nie tylko. Oparte jest 
również na pedagogice Marii Montesso-
ri i Porozumieniu Bez Przemocy, zwa-
nego także „językiem serca”,  sposobie 

komunikacji opisanym przez Marshal-
la Rosenberga. – Inspiracją do stwo-
rzenia tego miejsca są nasze dzieci, dla 
których trudno nam było znaleźć pla-
cówkę przykładającą wagę zarówno do 
relacji między dorosłym i dzieckiem, 
indywidualnego podejścia w edukacji, 
jak i bliskości z przyrodą i ilości czasu 
spędzanego na powietrzu– mówi nam 
psycholog Karolina Firmanty, założy-
cielka Szumi Lasu.

Czym Szumi Las różni się od konwen-
cjonalnych przedszkoli i żłobków? – Nie 
ma u nas tablic motywacyjnych, nie ma 
nagród i nie ma kar, jest za to otwartość 
na potrzeby, uważność w zauważaniu 

granic i przestrzeń do rozwoju w swo-
im własnym rytmie. Marzymy o tym, 
żeby dzieci wzrastały w bliskości natu-
ry. Żeby mogły zdobywać, doświadczać, 
sprawdzać, odkrywać, dbać, bawić się 
i uczyć w kontakcie z przyrodą. Jesteśmy 
obok, towarzyszymy z empatią, oferując 
wsparcie gdy tego potrzebują. Nie po-
pędzamy podchodząc z zaufaniem do 
indywidualnej drogi rozwoju każdego 
z nich. Dajemy przestrzeń zachęcają-
cą do samodzielności – opowiada po-
mysłodawczyni. Po czym dodaje: – Jest 
to miejsce w którym łączę moje ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w pracy 
psychologa, zarówno w gabinecie jak i w 
placówkach opiekuńczo-oświatowych, 
tworząc inspirującą i bezpieczną prze-
strzeń dla dzieci i ich rodziców. 

Do dyspozycji najmłodszych są sale 
zaprojektowane w oparciu o pedagogi-
kę montessoriańską, jednak większość 
czasu dzieci będą spędzać na dworze. 
Żłobkowicze mogą odkrywać świat ko-
rzystając z dużego ogrodu zabaw w któ-
rym znajdą m.in. błotną kuchnię, ścieżkę 
bosych stóp oraz zacienione miejsca do 
relaksu. Przedszkolaki natomiast będą 
wybierać się na wyprawy do lasu, bo-
wiem realizacja podstawy programowej 
w tej grupie odbywać się będzie głów-
nie w otoczeniu przyrody. 

– Pragniemy aby nasze miejsce by-
ło takim, do którego ludzie przychodzą 
z przyjemnością. Niezależnie od tego czy 
są dziećmi czy dorosłymi. Zależy nam na 

stworzeniu społeczności osób podzie-
lających podobne podejście w relacjach 
z drugim człowiekiem. Dlatego poza by-
ciem z dziećmi będziemy organizować 
również warsztaty dla dorosłych sku-
piające się wokół tematów związanych 
z rozwojem, komunikacją a także rodzi-
cielstwem – mówi Firmanty.

Pierwsze dzieci pojawią się w Szu-
mi Lesie na przełomie maja i czerwca. 
Obecnie trwa rekrutacja do grupy żłob-
kowej i przedszkolnej. Opiekę i wspar-
cie znajdą w doświadczonym zespole 
wychowawców, dla których praca jest 
pasją. – Do pełni szczęścia brakuje nam 
jeszcze jednego nauczyciela edukacji 
przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. 
Jeśli ktoś razem z nami chciałby two-
rzyć to wyjątkowe miejsce, jakim jest 

Szumi Las, zachęcamy do kontaktu – 
dodaje Firmanty.

Szumi Las mieści się przy ul. Szczęśli-
wej 1 w Granicy. Miejsce jest w świetnej 
lokalizacji zarówno dla dzieci, znajdu-
je się w leśnej otulinie, bezpośrednio 
z ogrodu jest furtka do lasu, jak i dla 
rodziców bo jest niedaleko drogi łączą-
cej Pruszków z Nadarzynem a do kolejki 
WKD jest spacerem 15 minut.

Karolina Firmanty założycielka żłobka i przedszkola „Szumi Las”

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

R E K L A M A

PRZEDSZKOLE
Pójście do przedszkola 
oznacza rewolucję  
w życiu kilkulatka.  
Jak przygotować  
dziecko na rozłąkę  
z rodzicami?

N owe otoczenie, inne 
niż w domu zwycza-
je związane z zabawą, 
jedzeniem, a nawet 

spaniem. To tylko niektóre ze 
zmian, do jakich trzeba przygo-
tować pociechę przed pierwszym 
dniem w przedszkolu. Stres czę-
sto przeżywają też sami rodzice. 
Jak na to wszystko przygotować 
malucha? Jest kilka sposobów.

Oswajanie z tym, co czeka 
dziecko powinno rozpocząć się 
na długo przed pierwszą wizytą 
w placówce. Najlepiej zacząć od 
zwykłej rozmowy i opowiedzieć 
maluchowi jak będzie wygląda-
ło życie przedszkolaka, w tym 

o nowych kolegach, miejscu, 
pani i wspólnej zabawie.

Najważniejsze jest oswojenie 
malucha z miejscem np. pod- 
czas spaceru pokazać jak ono 
wygląda. I uważać na to, co mó- 
wimy, aby nie przedstawiać 
przedszkola ani w przesadnie 
atrakcyjny sposób, ani nie stra-
szyć dziecka.

Większą uwagę należy zwró-
cić na emocje, które pojawia-
ją się przy „zapoznawaniu” się 
z nowym miejscemJeśli widzi-
my, że dziecko boi się, przytula, 
że pojawia się jakiś lęk, można 
np. porównać chodzenie do 
przedszkola z chodzeniem ro-
dziców  do pracy. Często w ta-
kich sytuacjach rodzice używają 
argumentu, że pociecha jest już 
duża i dlatego idzie do przed-
szkola. To błąd.

Powiedzmy raczej, że to ta-
ki etap i czas na pójście do 
przedszkola. A jak postępować 
w pierwszych dniach rozłąki? 
Należy unikać pośpiechu rano 

i wieczorem. To często trud-
ne, ale ważna jest dobra orga-
nizacja. Dziecko powinniśmy 
budzić odpowiednio wcześnie, 
aby miało czas na przytule-
nie się, spokojne zjedzenie 
śniadania. Podobnie po połu-
dniu. Rodzice powinni pilno-
wać, aby nie spóźniać się po 
odbiór malucha. Nawet jeśli 
przedszkole będzie już lubia-
nym i oswojonym miejscem, 
takie sytuacje mogą wywoły-
wać lęk. Chodzi tu o wypra-
cowanie nowych „rytuałów” 
i rytmu dnia

Na nadchodzące zmiany po-
winni przygotować się również 
rodzice. Jeśli nie jesteśmy prze-
konani, że przedszkole to dobre 
miejsce dla naszego dziecka, 
maluch natychmiast to wyczuje. 
Dobrym rozwiązaniem jest też, 
aby przynajmniej na początku 
pociechę do przedszkola od-
prowadzało to z rodziców, któ-
re reaguje mniej emocjonalnie 
na nową sytuację.  EL

To nie musi  
być trudna rozłąka

DODATEK

PRZEDSZKOLAK
05

 Brwinów 18 kwietnia
 Grodzisk 24 kwietnia 
 Michałowice 16-18 kwietnia
 Milanówek 16 kwietnia
 Nadarzyn 3 kwietnia

 Piastów 15 kwietnia
 Podkowa Leśna 15 kwietnia
 Pruszków 8 kwietnia
 Raszyn 24 kwietnia

WYNIKI NABORÓW DO PRZEDSZKOLI 
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MŁOCHÓW

Strażacy uratowali 
bociana

MILANÓWEK
To nie jest prima aprilis. 
Jak twierdzą władze mia-
sta-ogrodu, milanowski 
basen przejdzie remont 
i w nadchodzące lato 
zostanie udostępniony 
mieszkańcom.

P rzypomnijmy, że basen 
w Milanówku został za-
mknięty przed rozpo-
częciem sezonu letniego 

w 2016 r. Obiekt miał nie nadawać 
się do użytku z powodu złego stanu 
technicznego. Dno miało być popę-
kane, beton płyty dennej złej jako-
ści, w dodatku basen miał przestać 
spełniać nowe przepisy dotyczą-
ce jakości wody na pływalniach, 
które weszły właśnie w 2016 r.

Dziś rysuje się zupełnie od-
mienny obraz rzeczywistości… 
Na oficjalnej stronie facebooko-
wej Milanówka ukazała się dość 
szokująca i jednocześnie ważna 
informacja. – Trwa porządkowa-
nie terenu, niebawem ruszą prace 
remontowe niecki basenowe oraz 
zaplecza. Na 1 czerwca planowane 

jest rozpoczęcie napełniania base-
nu wodą – przeczytaliśmy.

Z niedowierzaniem skontakto-
waliśmy się z burmistrzem mia-
sta-ogrodu. Najpierw spytaliśmy 
czy to prawdziwa informacja, ma-
jąc na uwadze, że dzień wcześniej 
był prima aprilis. Okazuje się, że 
basen zostanie otwarty. – Uru-
chamiamy, basen będzie funkcjo-
nował. To nie jest prima aprilis. 
Póki co, obiekt będzie miał cha-
rakter taki jak do tej pory (przed 
zamknięciem basenu – przyp. 
red.). W przyszłości będziemy go 

udoskonalać – mówi Piotr Remi-
szewski, burmistrz Milanówka.

W 2016 r. oceniono, że obiekt 
nie spełnia żadnych norm, oraz że 
jest w złym stanie. Co się zmieniło 
od tamtej pory? – Przed zamknię-
ciem obiektu nie było żadnych 
ekspertyz, mimo że w obieg pu-
bliczny taka informacja zosta-
ła opublikowana za poprzedniej 
kadencji. Była opinia osoby, któ-
ra pracowała w Zakładzie gospo-
darki komunalnej i mieszkaniowej 
w Milanówku, że ten obiekt nie 
nadaje się do niczego. I to była 

W to lato powróci basen w Milanówku
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 jedyna opinia na podstawie której 
wyłączono basen z użytkowania… 
– wyjaśnia Remiszewski. – Wyko-
naliśmy nową ekspertyzę, z której 
jasno wynika, że ten obiekt nada-
je się do rewitalizacji. Ekspertyzę 
przeprowadził ekspert, niezależ-
ny biegły, z wszystkimi potrzeb-
nymi uprawnieniami – dodaje.

O szczegółach prac jakie zo-
staną wykonane opowiedział nam 
sekretarz miasta. – Planujemy 
napełnianie niecki od 1 czerwca, 
następnie przeprowadzimy dia-
gnostykę. Co ważne, wcześniej 
zostanie zrobiony nowy system 
uzdatniania wody. Niecka baseno-
wa będzie piaskowana, a później 
malowana specjalną farbą. Wy-
cięto już niektóre chaszcze, zro-
biła się tam fantastyczna wielka 
przestrzeń. Część prac wykonu-
jemy przy pomocy własnych za-
sobów, czyli z wykorzystaniem 
m.in. Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. Znale-
zione są również specjalistyczne 
firmy, które zajmą się remontem 
– powiedział Piotr Iwicki, sekre-
tarz Milanówka.

Jak usłyszeliśmy, uruchomienie 
będzie kosztowało miasto-ogród 
ok. 300 tys. zł. SD

Food Trucki zawitają 
do Pruszkowa

całkiem wyszukane dania kuchni 
całego świata.

Dużą popularnością cieszą się 
zloty food trucków, bo to ideal-
na okazja aby w jednym miejscu 
spróbować różnych przysma-
ków. I taką możliwość będą mieć 
miłośnicy „jedzenia na kółkach” 
w czasie I Festiwalu Food Truck 
w Pruszkowie.

Szczegóły wydarzenia na ra-
zie owiane są tajemnicą. Wiado-
mo jedynie, że furgonetki po-
jawią się w mieście w weekend 
13 i 14 kwietnia na parkingu przy 
Centrum Kultury i Sportu.

 Imprezę organizuje Festiwal 
Smaków Food Trucków, który ma 
na swoim koncie zloty w wielu 
miastach w całej Polsce. Jest więc 
szansa, że i pruszkowska edycja 
będzie udana. EL

PRUSZKÓW
Jesteście fanami 
„jedzenia na kółkach”? 
Jeśli tak, to mamy 
dobre informacje. 
W kwietniu w Pruszko-
wie odbędzie się 
I Festiwal Food 
Trucków.

Kiedyś jedzenie serwo-
wane z samochodowej 
przyczepki kojarzyło się 
przede wszystkim z za-

piekankami. Dla wielu osób to je-
den z tych charakterystycznych 
smaków dzieciństwa, które wspo-
mina się całe życie. Kilka lat temu 
food trucki powróciły i moda na 
nie rozkwitła na dobre. Szczegól-
nie, że serwuje się z nich nie tylko 
szybkie przekąski, ale często też 
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Na sam koniec marca strażacy z OSP Młochów ruszy-
li na ratunek bocianowi. Ptak ugrzązł między dwoma 
słupami. Jak widać strażacy wzywani są do różnego 
rodzaju zdarzeń. Tym razem w Młochowie na ul. Źró-
dlanej pomogli bocianowi, który był uwięziony na słu-
pie. Do akcji ratunkowej doszło 30 marca o godz. 7.29. 
Więcej o tym zdarzeniu opowiedzieli nam strażacy 
z OSP Młochów. – Wygląda na to, że bocian usiadł na 

słupie i zaklinowała mu się noga. To są właściwie dwa słupy 
złączone ze sobą, z masztem od internetu. Gdy ptak usiadł 
noga ugrzęzła mu pomiędzy tymi dwoma słupami. Ponie-
waż bocian nie mógł odlecieć zaczął się szarpać. Uszko-
dził sobie tę nogę. Z naszej strony działania polegały na 
rozłożeniu drabiny i bezpiecznym ściągnięciu zwierzęcia 
– powiedział nam Dawid Kłapkowski, starszy strażak z OSP 
Młochów. Bocian trafił pod opiekę weterynarzy.  SD

R E K L A M A

REGION
Jeśli w ostatniej chwili 
nie dojdzie do porozu-
mienia z rządem, a póki 
co niewiele na to wska-
zuje, od najbliższego po-
niedziałku rozpocznie się 
masowy strajk nauczy-
cieli. Będzie odczuwalny 
także w naszym regionie.

O gólnopolski strajk 
nauczycieli ma roz-
począć się 8 kwiet-
nia i potrwać tak 

długo, aż wypracowane zo-
stanie kompromis w sprawie 
podwyżki płac. Protest prawdo-
podobnie będzie miał masową 
skalę. Tak wynika z referendum 
strajkowego, przeprowadzono 
m.in. naszym regionie. Zarówno 
w Pruszkowie jak i w Grodzisku 
Mazowieckim do akcji przy-
stąpią wszystkie podstawówki. 

W Pruszkowie protest obejmie 
szkoły podstawowe. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z dyrekcją 
placówek, Współpracujemy sta-
rając się zabezpieczyć funkcjo-
nowanie szkół. Ale o faktycznym 
stanie tak naprawdę dowiemy 
się w poniedziałek o godz. 8.00. 
Wtedy będziemy wiedzieć na 
pewno ilu nauczycieli przystą-
piło do strajku, ile dzieci wy-
maga zapewnienia opieki i jak 
długo ta akcja strajkowa będzie 

trwała. Zwróciliśmy się z proś-
bą do jednostek organizacyj-
nych w mieście, do policji, do 
straży miejskiej, aby przygoto-
wali nam możliwość wsparcia 
i wskazali osoby, które chciały-
by i mogły przyjść do szkół, aby 
wygłosić pogadankę lub przepro-
wadzić inne zajęcia dla uczniów. 
Plan awaryjny jest przygotowany. 
W piątek jeszcze raz spotkamy 
się z dyrektorami, aby omówić 
także sytuację związaną z orga-
nizacją egzaminów – mówi nam 
Beata Czyżewska, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

– Informacje związane z or-
ganizacją pracy szkół w czasie 

strajku będą zamieszczone na 
naszej stronie internetowej. 
W razie wątpliwości zapra-
szamy rodziców do kontaktu, 
pracownicy wydziału edukacji, 
dyrektorzy wszyscy jesteśmy do 
państwa dyspozycji – dodaje.

Dużo poważniej sytuacja 
wygląda w Grodzisku. Tam od 
poniedziałku zamknięte bę-
dą prawdopodobnie wszystkie 
przedszkola i podstawówki. 
– Najprawdopodobniej dyrek-
torzy jeszcze dziś umieszczą 
na swoich stronach interneto-
wych informację o zamknięciu 
placówek ze względu na nie-
pewność sytuacji. Dyrektor nie 

Odliczanie do strajku nauczycieli

może dopuścić do zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci, a na ten 
moment liczba nauczycieli de-
klarujących udział w strajku nie 
pozwala zabezpieczyć odpo-
wiedniej opieki. Jeśli nie dojdzie 
do porozumienia, to nasze pla-
cówki w poniedziałek będą za-
mknięte – wyjaśnia Ewa Burzyk, 
dyrektor biura oświaty w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Trwają 
prace nad ofertą zajęć prowa-
dzonych przez centrum kultury, 
świetlice wiejskie i organizowa-
nych przez OSiR. Pracujemy też 
nam możliwością przeprowa-
dzenia egzaminów nawet jeśli 
strajk będzie trwał – dodaje. EL
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TARGI

Pruszkowskie Targi 
Nieruchomości i Wnętrz 
powracają z wiosenną 
edycją! Przygotowaliśmy 
dla Was bogatą ofertę 
deweloperów, firm  
wnętrzarskich, wyposa-
żenia. Zapraszamy!

Z astanawiacie się nad 
kupnem mieszkania 
w Pruszkowie i okoli-
cach? Szukacie inspi-

racji na aranżacje wnętrz lub 
remont? Czy może kusi Was moż-
liwość zamówienia oryginalnych 
mebli szytych na miarę? Jeśli 
choć na jedno z tych pytań od-
powiedzieliście twierdząco, nie 
możecie przegapić Targów Nie-
ruchomości i Wnętrz w prusz-
kowskiej Hali Znicz. Wystawcy 
będą do Waszej dyspozycji przez 
dwa dni, w weekend 6 i 7 kwietnia.

Szukasz mieszkania? Przyjdź  
na Targi Nieruchomości i Wnętrz!

Bezpłatna tablica 
ogłoszeń

Znajdziecie tu kompleksową 
ofertę mieszkań z rynku pierwot-
nego m.in. Osiedle Enclave, Lipo-
wa Art, Osiedle Pszczelin Brwinów, 
Osiedle Witanów, Osiedle Brwi-
nów oraz propozycje dewelope-
rów: Glif, BM Baćko i EBB.

Nie zabraknie firm specjalizują-
cych się w wysokiej jakości wykoń-
czeniu wnętrz i tworzeniu mebli na 
wymiar. Swoje usługi zaprezentują 
m.in. firmy Eko Meble i Meble na 

życzenie, Glazomat, Świat Łazie-
nek Noverra, Eurofirany. Po radę 
w sprawie energii odnawialnej 
dla domu warto będzie udać się 
na stoisko Eco Sun Energy. Od 
strony finansowej wsparciem bę-
dą specjaliści do spraw kredytów 
z Phinance S.A. Tradycyjnie nie 
zabraknie wrażeń motoryzacyj-
nych. Partnerem Targów jest Ford 
Bemo Motors, które zaprezentuje 
piękne modele najnowszych aut.

W targowej kawiarni przy-
gotowanej przez restaurację 
Amigo znajdziecie chwilę wy-
tchnienia, a na Targi śmiało 
możecie zabrać dzieci. Spe-
cjalnie dla najmłodszych przy-
gotowaliśmy bawialnię. Panie 
z Przedszkola Tuptuś bezpłat-
nie zaopiekują się twoją pocie-
chą w naszym Klubiku.

Wstęp na Targi wolny!
Do zobaczenia 6 i 7 kwietnia 

w Hali Znicz w Pruszkowie! Za-
praszamy w godz. 10.00-16.00.

Sponsorem Targów jest de-
weloper osiedla Enclave Bouy-
gues Immobilier Polska.

Partnerem moto: Bemo Mo-
tors. Partnerami: Lipowa Art, 
Strefa Meblowa Eko Meble, No-
verra Świat Łazienek.

Głównym patronem me-
dialnym Targów jest Rynek-
Pierwotny.pl.

Patronat objęli: KRN.pl, 
Obiektywna.pl, Telkab, Home-
profit, WPR24.pl, GrodziskNews.
pl, TabelaOfert.pl.  Inf. pras.

edycja Targów Nieruchomo-
ści i Wnętrz. Jak co roku, pod-
czas tego wydarzenia pojawi się 
specjalna tablica ogłoszeń. Na-
si goście będą mogli dodać tam 
bezpłatne ogłoszenie dotyczą-
ce np. sprzedaży, wynajmu czy 
też kupna nieruchomości. To 
także świetne miejsce aby za-
reklamować usługi remontowe 
lub wykończeniowe.  Inf. pras.
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TARGI

Chcesz sprzedać miesz-
kanie? A może zamie-
rzasz zareklamować 
swoje usługi? Skorzystaj 
z bezpłatnej tablicy 
ogłoszeń, która będzie 
dostępna na najbliż-
szych Targach Nieru-
chomości i Wnętrz.

W dniach 6-7 kwietnia 
w pruszkowskiej 
Hali Znicz odbę-
dzie się kolejna 
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Mapa inwestycji

Lofty
de Girarda 

Sosnowa Dolina to kameralne osiedle domów jedno-
rodzinnych zlokalizowane w Słominie w sąsiedztwie 
Lasów Sękocińskich i Magdalenki. Idealne miejsce do 
zamieszkanie dla tych, którzy cenią sobie ciszę, bliskość 
przyrody oraz dogodną komunkację. Szybki dojazd do 
osiedla z Warszawy zapewnia trasa S8/S7. Walorem inwe-
stycji jest nowoczesna architektura i sprawdzona tech-
nologia budowy. Obecnie realizujemy II etap osiedla.

Opis inwestycji:

SłominLokalizacja:

Magdalena Rajewska 
e-mail: magdalena.rajewska@sosnowadolina.pl, 
tel. 665-311-420, www.sosnowadolina.pl

Kontakt:

Sosnowa Dolina

Nowa inwestycja na Osiedlu Książenice to dwa bu-
dynki, w których znajdują się 2 i 3 – pokojowe aparta-
menty, o powierzchni 38-54 mkw. Łatwe w aranżacji, 
z możliwością kuchni dzielonej lub otwartej. Ponad-
to każde mieszkanie posiada balkon oraz naziemne 
miejsce postojowe w cenie. Tuż obok klub sporto-
wy, szkoła podstawowa, przedszkole, sklepy i usługi. 

Opis inwestycji:

Książenice, ul. PrzyjaciółLokalizacja:

MTG Agri-Rol S.A, al. Marylskiego 96, 
Książenice, tel: 22 734 32 86, 668 815 170
e-mail: agrirol@agrirol.pl, www.osiedleksiazenice.pl 

Kontakt:

Osiedle Książenice

Lofty de Girarda to nowoczesny i oryginalny projekt 
mieszkaniowy zrealizowany w budynku dawnej przę-
dzalni lnu w centrum Żyrardowa. W budynku Nowej 
Przędzalni lnu powstało 178 loftów o powierzchni od 30 
do 140m2 oraz powstaje 30 ekskluzywnych penthousów.
Proponujemy Państwu przestronne mieszkania wyso-
kie na 4,5 m, z dużymi oknami oraz antresolami. Każdy 
loft może być wykończony w indywidualny sposób, na-
dający mu oryginalny i wyjątkowy charakter.

Opis inwestycji:

Żyrardów ul. Hiellego 3Lokalizacja:

96-300 Żyrardów ul. Hiellego 3 lok. 111
Tel. +48 661 581 585, e-mail: sprzedaz@loftydegirarda.pl,
www.loftydegirarda.pl

Kontakt:

Lofty de Girarda 

powiat pruszkowski

powiat warszawsko-zachodni 

powiat grodziski 

Ursus

Włochy

Ochota

Mokotów
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powiat pruszkowski

powiat warszawsko-zachodni

powiat grodziski 

Ursus

Włochy

Ochota

Mokotów

Powiat pruszkowski, grodziski i okolice

Osiedle 
Poniatowskiego

Osiedle 
Książenice

„Osiedle Poniatowskiego” to kolejna inwestycja PURE 
Development na terenie Ożarowa Mazowieckiego. Sta-
rannie zaprojektowana z myślą o funkcjonalności oraz 
wysokim standardzie wykończenia. Nowoczesne osiedle 
składa się z 56 lokali w zabudowie bliźniaczej. Każdy za-
projektowany segment posiada garaż i wydzielony ogró-
dek. Idealna strefa równowagi pomiędzy infrastrukturą 
miejską a spokojem i zielenią obszarów podmiejskich.

Opis inwestycji:

Ul. J. Poniatowskiego 47, 05-850 Ożarów MazowieckiLokalizacja:

PURE Development sp. z o.o. 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 220, 
tel. 600 618 650, biuro@pure-development.pl
www.pure-development.pl

Kontakt:

Osiedle Poniatowskiego

Inspirująca przestrzeń, w której nowoczesność i ergo-
nomia łączą się z pięknem otaczającej przyrody. Do-
skonała lokalizacja – tylko 10,5 km od Pałacu Kultury. 
W ofercie dostępne są segmenty o powierzchni 134,9 m2

i 137,55 m2 usytuowane na działce o pow. od 373 m2 do 
586 m2. Każdy obiekt został zaopatrzony w garaż oraz 
dodatkowe miejsce przed garażem. Pierwsze budyn-
ki będą gotowe w czerwcu 2019 r.

Opis inwestycji:

Adres ul. Pruszkowska 65, RaszynLokalizacja:

e-mail: sprzedaz@ferryman.com.pl 
tel.: 572 637 390 i 572 637 369

Kontakt:

Osiedle Pruszkowska

Mieszkania od 1 do 4 pokoi .
Planowany termin rozpoczęcia: 2019 

Opis inwestycji:

ul. Obrońców Pokoju PruszkówLokalizacja:

Biuro Sprzedaży firmy JANPUL,
ul. Mechaników 1, Pruszków
tel: 500 181 730; 500 130 590
www.JANPUL.pl  

Kontakt:

Nowa inwestycja
w przygotowaniu

Osiedle
Pruszkowska

Sosnowa
Dolina

 NOWA INWESTYCJA 
W PRZYGOTOWANIU

Nowa inwestycja
w przygotowaniu



P i ą t e k ,  5  K W I E T N I A  2 0 1 9
W I A D O M O Ś C I10

MILANÓWEK

W Milanówku pojadą 
autobusy PKS Grodzisk

BIEGI
Nie mamy dobrych  
informacji dla  
miłośników biegania. 
Wiele wskazuje na to, 
że z kalendarza imprez 
biegowych zniknie  
w tym roku Pruszkow-
ski Bieg Wolności.

P ruszkowski Bieg Wol-
ności był organizo-
wany jako element 
Dni Pruszkowa. Im-

preza cieszyła się niemałym 
powodzeniem i wydawało się, 
że na trwałe wpisała się w ka-
lendarz imprez sportowych 
w mieście. Niestety organiza-
torzy poinformowali, że w tym 
roku impreza się nie odbędzie. 
– Drodzy biegacze i biegacz-
ki, jak już pisaliśmy czekali-
śmy na oficjalne informacje 
z miasta, jaki będzie termin 
biegu. Otóż otrzymaliśmy ofi-
cjalną informację, iż w roku 

bieżącym ulegnie zmianie 
formuła imprez sportowych 
oraz że PRUSZKOWSKI BIEG 
WOLNOŚCI nie został ujęty 
w budżecie Miasta Pruszko-
wa, więc nie jest przewidzia-
ny do realizacji w roku 2019 
– poinformowali organiza-
torzy biegu. – Zastanawiamy 
się w czym jesteśmy gorsi od 
Piastowa, Milanówka czy Ra-
szyna, ale pozwólcie, że jako 
organizatorzy od 6 lat i pomy-
słodawcy tej imprezy, pozosta- 
wimy ten temat bez komenta- 
rza – dodają.

Ubiegłoroczna edycja biegu 
nałożyła się niestety na inny 
popularny bieg organizowany 
w naszym regionie, czyli „Pod-
kowiańską Dychę” co odbiło się 
na frekwencji. Wielu biegaczy 
zachęca jednak organizatorów, 
by ci zrobili Pruszkowski Bieg 
Wolności bez wsparcia finan-
sowego ze strony miasta. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku miasto wsparło tę 
imprezę kwotą 34 tys. zł.  AZ

Pruszków bez  
Biegu Wolności

R E K L A M A

REGUŁY
Zgodnie z zapowiedzia-
mi, w Regułach odbędzie 
się otwarte spotkanie  
z udziałem przedstawi-
cieli Polskiej Agencji  
Żeglugi Powietrznej  
i samorządu. Temat to 
oczywiście planowane 
przez PAŻP inwestycje  
na terenie gminy. 

P rzedsięwzięcia, któ-
re PAŻP zamierza zre-
alizować w Regułach 
budzą duże zaintereso-

wanie mieszkańców. I nic dziwne-
go, bo nie należą one do małych. 
Chodzi po pierwsze o budowę 
wież radiokomunikacyjnych, 
których zadaniem będzie utrzy-
mywanie kontaktu między zało-
gami samolotów a naziemnymi 
służbami ruchu lotniczego. A po 
drugie i ważniejsze – planowane 

podziemnymi nadziemnymi, par-
kingami na 350 i 950 pojazdów. 
Wszystko to na 16 hektarach w są-
siedztwie urzędu gminy.

Największe obawy związane 
z planami PAŻP dotyczą wpro-
wadzenia dużego natężenia ru-
chu na drogi lokalne. Szczególnie, 
że Agencja stoi na stanowisku, 
że problemu w tym zakresie nie 

Przedstawiciele PAŻP spotkają się  
z mieszkańcami

będzie i w związku z tym nie bę-
dą wprowadzane nowe rozwią-
zania. – Stosowane w Agencji 
godziny pracy personelu admi-
nistracyjnego (7:00-15:00) oraz 
zmianowy tryb pracy persone-
lu operacyjnego powoduje, że 
wpływ kampusu na zwiększenie 
ruchu w okolicy nie będzie zna-
czący. Dodatkowo przewiduje się, 
że większość ruchu do i z Agen-
cji będzie odbywać się w kierun-
ku odwrotnym do dominujących 
potoków. Z tych powodów nie jest 
przewidziana budowa wiaduktu 
nad torami WKD – mówił nam 
niedawno Paweł Łukaszewicz, 
rzecznik prasowy PAŻP.

Między innymi na ten temat 
będzie można porozmawiać 
bezpośrednio z przedstawicie-
lami Agencji podczas otwar- 
tego dla mieszkańców spotka- 
nia. Odbędzie się ono we wto-
rek, 9 kwietnia, o godz. 17.30 
w sali multimedialnej urzę-
du gminy (Reguły, al. Powstań- 
ców Warszawy 1).  EL

powstanie dużego kampusu Agen-
cji na działce między al. Powstań-
ców Warszawy, przedłużeniem  
ul. Granicznej i torami WKD.

Ze wstępnych założeń wy- 
nika, że będzie to małe mia-
steczko z budynkami biu- 
rowymi, operacyjnymi, przy- 
chodnią, restauracją, własnymi te-
renami rekreacyjnymi, garażami 

 P
A

ŻP
 

 

Od kwietnia do września po Milanówku będą kurso-
wały autobusy PKS Grodzisk Maz. Miasto-ogród po-
informowało na swojej stronie internetowej, że od  
1 kwietnia zmienił się rozkład jazdy autobusów linii A, 
B i C. Na stronie widnieje również informacja o tym, 
że przewozy będą realizowane przez PKS Grodzisk 
Maz. Przewoźnik został wybrany w przetargu, w któ-
rym wpłynęły dwie oferty. Jeden z oferentów złożył 

nieco wyższą ofertę (292 tys. zł) od PKS Grodzisk Maz., 
w związku z czym urząd wybrał tą niższą (219 tys. zł).  
Linia A będzie kursować sześć razy w dni powszednie, 
w każdą stronę. Natomiast w weekendy dwukrotnie.  
Linia B będzie miała pięć kursów w dni robocze, ale nie 
pojedzie w sobotę i niedzielę. Linia C to niewątpliwie 
ta najczęściej kursująca – dni powszednie 17 razy oraz 
weekendy 8 razy.  SD
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Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy  
ul. Kościuszki 32A oraz na stronach internetowych www.grodzisk.pl  
i www.bip.grodzisk.pl zostały umieszczone wykazy dotyczące:
1)  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, mianowicie:                       

– wykaz z dnia 22.03.2019r. dotyczący części działki nr ew. 83/1  
o pow. 0,0004 ha położonej przy ul. Królewskiej w Grodzisku 
Mazowieckim, w obrębie nr 0045-45;

– wykaz z dnia 25.03.2019r. dotyczący części działki nr ew. 26/7 o pow. 
0,0018 ha położonej przy ul. Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku 
Mazowieckim, w obrębie nr 0027-27;

– wykaz z dnia 01.04.2019r. dotyczący działki nr ew. 76/2 o pow. 0,0520 ha  
położonej przy ul. ks. J. Poniatowskiego w Grodzisku Mazowieckim,  
w obrębie nr 0002-2;

– wykaz z dnia 01.04.2019r. dotyczący działek oznaczonych nr ew. 16/3  
o powierzchni 0,0114 ha i nr ew. 37/4 o powierzchni 0,0330 ha, położonych 
przy ul. T. Bairda w obrębie 0034-34 miasta Grodzisk Mazowiecki 
oraz działek oznaczonych nr ew. 18 o powierzchni 0,0142 ha, nr ew. 19  
o powierzchni 0,0112 ha i nr ew. 47/4 o powierzchni 0,0116 ha, położonych 
przy ul. T. Bairda w obrębie 0032-32 miasta Grodzisk Mazowiecki;

– wykaz z dnia 02.04.2019r. dotyczący części działki nr ew. 42/34  
o pow. 0,0005 ha położonej przy zbiegu ul. H. Sienkiewicza  
i ul. J. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0042-42;

2)  nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Grodzisk 
Mazowiecki a osobami fizycznymi, mianowicie:
– wykaz z dnia 22.03.2019r. dotyczący działki niezabudowanej oznaczonej 

w ewidencji gruntów nr 30/9 o powierzchni 0,0792 ha, położonej przy 
ul. Dalekiej w obrębie 0055-55 miasta Grodzisk Mazowiecki, stanowiącej 
współwłasność osób fizycznych oraz działek niezabudowanych 
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 28/7 o powierzchni 0,0135 ha  
i nr 28/8 o powierzchni 0,0043 ha, położonych przy ul. Dalekiej  
w obrębie 0055-55 miasta Grodzisk Mazowiecki, stanowiących  
własność Gminy Grodzisk Mazowiecki.

3)  nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu, mianowicie:
– wykaz z dnia 02.04.2019r. dotyczący lokalu użytkowego o powierzchni 

użytkowej 50 m2 znajdujący się w budynku usytuowanym przy Placu 
Wolności 2 w Grodzisku Mazowieckim.

WAB. 6740. 121.2019                                                                

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U.2018.1474t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. )            
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji 
nr 410/19 z dnia 27.03.2019r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: 
rozbudowie drogi gminnej nr 150310W- ul. Jagiellońskiej na 
odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie 
gmina Jaktorów, inwestycja obejmuje nieruchomości 1): 
obręb: 140505-2, 0013 Międzyborów - dz. nr ew.: 113, 114 
(114/1, 114/2), 118/1 (118/4, 118/5), 680/1 (680/2, 680/3), 
działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku  
z obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci, dróg, zjazdów: 
obr. 140505-2, 0013 Międzyborów – dz. nr ew.: 578, 154/1
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, 
Warszawa Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty 
Grodziskiego w terminie 14  dni od daty jej doręczenia. Zgodnie 
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2018.2096) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

O G Ł O S Z E N I A

PRUSZKÓW
Na ostatniej, marcowej 
sesji radni Pruszkowa 
jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie usta-
lenia bonifikaty od opłat 
przekształceniowych.

B onifikata od opłat zwią-
zanych ze zmianą użyt-
kowania wieczystego 
w prawo własno-

ści budzi duże zainteresowanie 
mieszkańców. Trudno się dziwić, 
to okazja, aby niewielkim kosz-
tem stać się pełnoprawnym wła-
ścicielem nieruchomości dotąd 
„użyczanych” przez Skarb Pań-
stwa czy samorząd. Z tą różnicą, 
że wysokość bonifikaty w przypad-
ku nieruchomości należących do 
samorządu może wynieść mak-
symalnie 99 proc. (w przypad-
ku Skarbu Państwa to 60 proc.).

Na taki właśnie najwyższy moż-
liwy poziom upustu zdecydowano 
się w Pruszkowie. Zgodnie z de-
cyzją radnych będzie to 99 proc. 

Są jednak pewne warunki. Uzy-
skanie tej najwyższej bonifikaty 
będzie możliwe tylko kiedy opła-
ta jednorazowa zostanie wnie-
siona w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie. Pozostałe staw-
ki upustu, od 10 do 80 proc także 
uzależnione są od terminu wnie-
sienia opłaty.

Za przyjęciem uchwały w tej  
sprawie zagłosowali wszyscy 
pruszkowscy radni. 

A jak wyglądają szczegóły do-
tyczące „schodków”, czyli wy-
sokości bonifikaty? Szczegóły 
znajdujemy w podjętej uchwa-
le: – Wyraża się zgodę na udzie-
lenie bonifikaty w przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej 
z tytułu przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego grun-
tu stanowiącego własność mia-
sta Pruszków w prawo własności 
przez osoby fizyczne będące wła-
ścicielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym w wysokości: 99 
proc. w przypadku, gdy opłata 
jednorazowa zostanie wniesiona 

w roku, w którym nastąpiło prze-
kształcenie; 80 proc. w przypadku 
gdy opłata jednorazowa zosta-
nie wniesiona w drugim roku po 
przekształceniu; 70 proc. w przy-
padku gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w trzecim 

Bonifikata w Pruszkowie przyjęta jednogłośnie
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roku po przekształceniu; 60 
proc. w przypadku gdy opłata 
jednorazowa zostanie wniesio-
na w czwartym roku po prze-
kształceniu; 50 proc. w przypadku 
gdy opłata jednorazowa zosta-
nie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu; 40 proc. w przy-
padku gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w szóstym roku 
po przekształceniu; 30 proc. proc. 
w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w siód-
mym roku po przekształceniu; 20 

proc proc. w przypadku gdy opłata 
jednorazowa zostanie wniesiona 
w ósmym roku po przekształce-
niu; 10 proc. w przypadku gdy 
opłata jednorazowa zostanie 
wniesiona w dziewiątym roku  
po przekształceniu.  EL

Znakowanie rowerów specjalnym kodem, to jedna  
z możliwości zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą. 
Teraz rowery można znakować w Pruszkowie. Jed-
nak, aby to zrobić trzeba najpierw spełnić pewne wa-
runki. Aby oznakować rower należy być mieszkańcem 
Pruszkowa, być właścicielem roweru i posiadać doku-
ment jego nabycia lub inny dokument potwierdzający 
legalność posiadania sprzętu (paragon, umowa kupna 

itp.). Rower zostanie oznakowany specjalnym numerem  
w pięciu miejscach. Po jego oznaczeniu właściciel otrzymu-
je pisemne potwierdzenie umieszczenia go w bazie danych 
ROPSM wraz ze zdjęciem. W sprawie oznakowania sprzę-
tu należy skontaktować się z st. insp. Tomaszem Wróblem 
z referatu ds. profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie 
pod numerami tel.: 22 758 66 49 lub drogą elektroniczną 
pod adres: profilaktyka@strazmiejska.pruszkow.pl.  SD

R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I A

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn: 
• Uchwały Nr L.607.2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Parole, z wyłączeniem 
działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 150; 

• Uchwały Nr L.608.2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szamoty, 
obejmującego następujące obszary:
– obszar I – działki o nr ew. 31/2, 32/1,
– obszar II – działka o nr ew. 36/2,
– obszar III – działki o nr ew. 5, 6;

• Uchwały Nr VI.61.2019 z dnia 27.02.2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica – obszar 
w rejonie skrzyżowania Al. Katowickiej i drogi wojewódzkiej nr 721. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski do planów 
należy składać na piśmie: w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: 
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: plany@nadarzyn.pl, w terminie do  
30 kwietnia 2019r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla 
potrzeb projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu 
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w godzinach 
pracy Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. 
 Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii 
Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24, 05 – 830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
plany@nadarzyn.pl, w terminie do 30 kwietnia 2019r. 

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
uwaga lub wniosek dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpoznania. 

Wójt Gminy 
Dariusz Zwoliński 

 
 
 

 U
RZ

Ą
D

 G
M

IN
Y 

BR
W

IN
Ó

W
 

 

Przybędzie stacji 
napraw rowerów

Na terenie gminy Brwinów poja-
wi się siedem nowych. – Gmina 
Brwinów złożyła wniosek o do-
finansowanie za pośrednictwem 
LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Przy-
znana kwota 31 tys. zł pozwoli 
na zakup i montaż 7 samoob-
sługowych stacji naprawy ro-
werów, które staną na terenie 
czterech gminnych szkół (SP 
nr 1 przy ul. Piłsudskiego i ZSO 
przy ul. Żwirowej w Brwinowie, 
SP w Otrębusach oraz SP w Żół-
winie), a także w Parku Miej-
skim w Brwinowie, w rejonie 
WKD Kanie Helenowskie i przy 
ścieżce rowerowej z Brwinowa 
do Parzniewa – informuje brwi-
nowski magistrat.

Każda ze stacji wyposażona 
będzie w pompkę umożliwiają-
cą napompowanie kół roweru, 
wózka dziecięcego czy inwa-
lidzkiego, zestaw kluczy.  EL

BRWINÓW
W kilku punktach na 
terenie gminy Brwi-
nów pojawią się nowe 
samoobsługowe stacje 
napraw rowerów.

S ezon rowerowy powoli 
się rozpoczyna, pogoda 
coraz częściej pozwa-
la zarówno na wyciecz-

ki, jak i dojazd jednośladem do 
pracy czy szkoły. Bywa jednak, 
że dopiero w trakcie jazdy ro-
werem okazuje się, że przyda-
łoby się dopompować trochę 
powietrza do kół, przykręcić 
tę czy inną śrubkę. A nie wozi-
my przecież ze sobą wszystkich 
niezbędnych do tego narzędzi.

W takich sytuacjach świetnie 
sprawdzają się ogólnodostępne, 
samoobsługowe stacje napraw. 

PRUSZKÓW

Dzieci znęcały się  
nad nietoperzem

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
zamierzają przystąpić 
do porozumienia gmin, 
które powalczy o dofi-
nansowanie m.in. budo-
wy parkinów park&ride. 
Tego typu miejsca mia-
łyby pojawić się pobliżu 
stacji WKD w Tworkach 
i Pruszkowie.

T o na razie plany, ale 
całkiem obiecują-
ce. Pruszków wspól-
nie z Michałowicami, 

Milanówkiem, Grodziskiem 
i Sulejówkiem chce się starać 
o dofinansowanie w konkur-
sie w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Do 
wzięcia są pieniądze na bu-
dowę parkingów park&ride.

Gdzie mogłyby one po-
wstać? Bod uwagę brane są 
dwie lokalizacje. Pierwsza to 
działka na skrzyżowaniu ulic 

Piaskowej i Sadowej w odleg- 
łości ok. 240 metrów od stacju 
WKD Tworki. Parking mieścił-
by 20-25 samochodów. Druga  
to stacja WKD Pruszków. Tam 
z kolei może pojawić się par- 
king wielopoziomowy, a liczba  
miejsc będzie zależała od ilo-
ści kondygnacji. Do realizacji 

tych planów droga jest jednak 
jeszcze dość długa. Radni Prusz- 
kowa wyrazili już zgodę na  
udział w programie i staranie 
się o pozyskanie finansowania.  
Następnym krokiem będzie zło-
żenie wniosku aplikacyjnego. 
I trzymanie kciuków za jego  
powodzenie.  EL

Nowe parkingi park&ride?
JANKI

W Jankach na jednej  
z posesji powadzono nie-
legalną plantację konopi 
indyjskich. Pruszkowscy 
kryminalni zabezpieczyli 
13 kg marihuany oraz 
1100 sadzonek w różnym 
stadium rozwoju.

P ruszkowscy kryminal-
ni w trakcie działań 
uzyskali informacje, 
że na terenie powia-

tu pruszkowskiego znajduje się 
nielegalna uprawa konopi indyj-
skich. Okazało się, że plantacja 
znajduje się w Jankach a pro-
wadzą ją trzej obywatele Chin.

– Funkcjonariusze z wydziału 
kryminalnego weszli na teren po-
sesji w Jankach. W piwnicy poli-
cjanci zabezpieczyli ponad 1100 
doniczek z sadzonkami konopi 
indyjskich, w różnym stadium 
rozwoju. Na poddaszu budynku 

policjanci zabezpieczyli ponad 
13 kg wysuszonych kwiatosta-
nów marihuany. Pomieszcze-
nia w piwnicy były specjalnie 
przystosowane do uprawy nar-
kotyków z profesjonalną linią 
produkcyjną, która została zde-
montowana i zabezpieczona ja-
ko dowód w sprawie – informuje 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Policjanci zatrzymali trzech 
mężczyzn narodowości chiń-
skiej. Wszyscy usłyszeli zarzuty 

osiadania znacznej ilości środ-
ków odurzających, uprawiania 
konopi, posiadania przyrządów 
służących do nielegalnego wy-
twarzania środków odurzających 
oraz wprowadzania znacznej ilo-
ści narkotyków do obrotu. Na 
wniosek prokuratury trafili do 
aresztu na trzy miesiące.

Śledczy wstępnie szacują, że 
po odpowiedniej obróbce na 
rynek mogło trafić nawet kil-
kadziesiąt kilogramów mari-
huany o szacunkowej wartości 
sięgającej nawet 500 tys. zł.  AZ

Zlikwidowali nielegalną plantację, 
zabezpieczyli 13 kg marihuany
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Stalową czeka 
przebudowa

a następnie wykonanie nasadzeń 
zastępczych i rekultywacja traw-
ników. Przebudowany zostanie 
też przejazd prze tory WKD. Na 
całej długości ul. Stalowej poja-
wią się progi zwalniające.

– To kompleksowa inwestycja 
obejmująca jezdnię, chodnik, ka-
nalizację, instalację deszczową 
i oświetlenie na całej długości 
ulicy Stalowej. Czasowa organi-
zacja ruchu leży po stronie wyko-
nawcy. Będziemy tego pilnować, 
mieszkańcy muszą mieć zapew-
niony dojazd do swoich posesji. 

Ulica Stalowa to przepiękna uli-
ca, trzeba ją przywrócić do życia 
– mówi nam Konrad Sipiera, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Prace mają zakończyć się 
30 listopada tego roku. A kiedy 
mogą się rozpocząć? – Zaraz po 
tym, jak swoje działania zakoń-
czy tam elektrociepłownia. Nie 
chcemy dopuścić do sytuacji, że 
my coś zrobimy, a potem ulica 
będzie rozgrzebywana. Dlate-
go też w ostatnim czasie spoty-
kaliśmy się m.in. z MPWiK, aby 
ograniczyć liczbę takich kolizji 
– dodaje Sipiera.  EL

PRUSZKÓW
Urząd miasta  
w Pruszkowie ogłosił 
przetarg na przebudo-
wę ulicy Stalowej. Inwe-
stycja ma być gotowa 
jesienią tego roku.

T o jedna z tych ulic 
w Pruszkowie, któ-
ra o remont wręcz się 
dopomina. Zniszczo- 

na, nierówna nawierzchnia, mało 
komfortowe skrzyżowanie z to-
rami WKD – to dzisiejszy obraz 
Stalowej. Projekt jej przebudo-
wy czekał na realizację od 2015 
r. Wówczas przygotowano do-
kumentację i główne założenia 
inwestycji. Teraz całość została 
wyciągnięta z szuflady. Urząd 
miasta poszukuje wykonaw-
cy prac.

Jaki jest zakres przedsięwzię-
cia? W dokumentacji przetar-
gowej wymienia się rozbiórkę 
istniejących nawierzchni, wyko-
nanie robót ziemnych, a następ-
nie budowę nowych nawierzchni 
jezdni ul. Stalowej, zjazdów, 
chodników o wzmocnionej kon-
strukcji a także wprowadzenie 
elementów stałej organizacji ru-
chu. Kompleksowa przebudowa 
czeka kanalizację, odwodnienie 
i oświetlenie uliczne. Zadaniem 
wykonawcy będzie też usunięcie 
kolizji z infrastrukturą teletech-
niczną, usunięcie drzew i krze-
wów kolidujących z inwestycją, 

Prace na ulicy 
Stalowej mają 
zakończyć się 
30 listopada 
tego roku.

Do zdarzenia doszło 23 marca, w rejonie ul. Pru-
sa 49. Patrol Animal Rescue podjął interwencje 
do zgłoszenia o znalezionym nietoperzu. Okaza-
ło się, że ssak był maltretowany przez grupę dzie-
ci. Skontaktowaliśmy się z ratownikami, by spytać  
o szczegóły. Dowiedzieliśmy się, że grupa około 10 
młodych chłopców strzelała piankowymi strzałka-
mi w nietoperza. Ssak był również dotykany kijem. 

Zwierzę uratował rówieśnik chłopców, który zauważył 
całą sytuację. – Jeden z chłopców, nie z tej grupy, powie-
dział mamie o całej sytuacji. Kobieta zareagowała. Żaden  
z chłopców nie chciał się przyznać do maltretowania zwie-
rzęcia. Nasz patrol otrzymał zgłoszenie od straży miej-
skiej. Po przyjeździe na miejsce, chłopców już nie było, 
tylko wspomniana mama z dzieckiem – powiedział nam 
Dawid Fabjański z Fundacji Animal Rescue Poland.  SD
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SIATKÓWKA

Siatkarski bój 
w Grodzisku

PRUSZKOWSKIE FAIR PLAY 
TAXI ROŚNIE W SIŁĘ

FAIR PLAY TAXI 
05-800 Pruszków
tel.: 728 555 504

mail: kontakt@fairplaytaxi.pl

Nieco ponad dwa miesiące temu 
swoją działalność w Pruszkowie roz-
poczęło Fair Play Taxi. Dewizą firmy 
jest uczciwa relacja z klientem, któ-
ry dotrze na miejsce bezpiecznie,  
o czasie i za niedużą kwotę. 

Taksówki tej firmy nie trudno rozpoznać. To 
granatowe skody oklejone w logotypy Fair 
Play Taxi, z doskonale widocznym nume-

rem kontaktowym na drzwiach – 728 555 504. Auta 
pojawiły się w Pruszkowie 25 stycznia i od tamtej 
pory stale wzrasta ich popularność. To dlatego, 
że Fair Play Taxi kieruje się przejrzystymi zasada-
mi, jeszcze przed rozpoczęciem kursu możecie 
sprawdzić ile zapłacicie za przejazd z punkt A do 
punktu B. 

Co ważne, obowiązują tutaj jedynie dwie taryfy, 
dzienna i nocna. Dla przykładu za kurs Pruszków 
– Lotnisko Chopina wystarczy zapłacić 45 zł w cią-
gu dnia oraz 55 zł w nocy. Z kolei koszt podróży  

z Pruszkowa do centrum Warszawy wynosi 49 zł  
w dzień i 59 zł w nocy. Cennik z przykładowy-
mi trasami i kosztami przejazdów znajdziecie na  
www.fairplaytaxi.pl w zakładce „cennik”. 

Te pruszkowskie taksówki to również dobry po-
mysł, aby poruszać się w mieście. Ze Żbikowa do 
np. Szpitala na Wrzesinie dojedziecie tylko za 11 zł!

Warto mieć na uwadze, że nasi kierowcy chętnie 
pomagają w przejazdach osobom starszym.

Fair Play Taxi obecne jest na rynku zaledwie od 
dwóch miesięcy, jednak już teraz pojawiła się po-
trzeba zwiększenia floty samochodów. Duża licz-
ba zamówień wymusiła zakup dwóch kolejnych 
aut. Łącznie pruszkowska firma taksówkarska 
dysponuje czterema granatowymi skodami i nie-
wykluczone, że w niedalekiej przyszłości pojawi 
się ich jeszcze więcej. 

W piątek (5 kwietnia) na stronie facebookowej 
„FAIR Play TAXI Pruszków” zostanie opublikowany 
konkurs. Do wygrania bezpłatny przejazd. Szcze-
góły na Facebooku. WWW.FAIRPLAYTAXI.PL

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y R E K L A M A

Szkoła przyjazna uczniowi

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

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), 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  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 
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RODZEŃSTWA

Jarmark świąteczny 
w Mazowszu

JARMARK 
W weekend 6 i 7 kwietnia 
w siedzibie Mazowsza 
w Otrębusach odbędzie 
się VIII jarmark produktów 
regionalnych i rzemiosła 
artystycznego, inspiro-
wanych sztuką ludową 
i nadchodzącymi Święta-
mi Wielkanocnymi.

J eśli jeszcze nie poczuliście 
wiosny i atmosfery zbliża-
jących się świąt, to wizyta 
w Mazowszu powinna szybko 

to zmienić. Szczególnie, że w so-
botę i niedzielę w pięknych wnę-
trzach Matecznika czekać będzie 
wiele atrakcji. – Już od wejścia, 
w foyer, będzie można poczuć lu-
dową atmosferę świąt wielkanoc-
nych – zachęcają organizatorzy.

Na licznych straganach znaj-
dziemy m.in. rękodzieło artystycz-
ne, tradycyjne wyroby, biżuterię, 
ceramikę, haftowane obrusy, 
serwety na stół, rzeźby ludowe, 

świąteczne ręcznie wykonane 
ozdoby, malowane pisanki, kra-
szanki, stroiki, kartki, wycinan-
ki. – Nie zabraknie regionalnych 
świątecznych przysmaków: ma-
zurków, świątecznych bab, mio-
dów, certyfikowanych produktów, 
serów z Podhala oraz ekologicz-
nych wędlin, a także wielu innych 
atrakcji kulinarnych. Kto zgłod-
nieje podczas zakupów, może coś 

zjeść na miejscu – czytamy w za-
proszeniu do Matecznika.

Jarmark czynny będzie w so-
botę i niedzielę (6 i 7 kwietnia) od 
godz. 13.00. Wstęp wolny. Ma-
tecznik Mazowsze, ul. Świerko-
wa 2, Otrębusy. EL

KOLEJ
PKP PLK ujawniły szcze-
góły dotyczące planów 
remontu linii średnico-
wej. Co ciekawe, pojawia 
się w nich pomysł prze-
niesienia końcowej stacji 
WKD w Warszawie na 
Śródmieście. Tam, gdzie 
obecnie zatrzymują się 
składy Kolei Mazowiec-
kich i SKM.

T o jeden z tych najbar-
dziej zagadkowych 
punktów projekto-
wanej modernizacji 

linii średnicowej. Jak informu-
je PKP PLK inwestycja zapewni 
większe możliwości sprawnych 
połączeń dalekobieżnych i aglo-
meracyjnych. – Wzrośnie prze-
pustowość. Z 16 par pociągów na 
godzinę na linii podmiejskiej do  
24 par oraz z 14 par pociągów na 
godzinę na linii dalekobieżnej do  

20 par – mówi Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK.

Najciekawsze zdradza Andrzej 
Bittel, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury: – PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. dają 
pole do zrealizowania szeregu no-
wych rozwiązań komunikacyjnych 
przez samorząd warszawski i ma-
zowiecki, to między innymi moż-
liwość połączenia stacji Warszawa 
Zachodnia z tramwajami czy też 
przedłużenie linii kolejowej WKD 
do stacji Warszawa Śródmieście.

Mowa zatem o przedłużeniu 
szlaku WKD o nową stację czy 
o przeniesieniu istniejącej sta-
cji końcowej? – Są to propozy-
cje koncepcji. Nie mówimy na 
razie o przeniesieniu czegokol-
wiek w inne miejsce, ale o moż-
liwościach, które daje projektant. 
Można coś takiego zrobić. Pytanie 
czy zarządca WKD będzie chciał 
to zrobić. Na razie nie mamy in-
formacji, aby WKD ustosunkowała 
się do tych pomysłów – wyjaśnia 
Karol Jakubowski. – Czy może być 

Chcą przenieść stację WKD na Śródmieście?

 W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
 to przeniesienie istniejącej stacji 

czy dobudowanie nowej, to może 
być określone w końcowym pro-
jekcie. My mówimy tylko, że ten 
peron może być dalej. Dziś mamy 
możliwość, a nie stuprocentowy 
pomysł. Warszawa Śródmieście 
mogłaby stać się węzłem komu-
nikacyjnym. Może powstać peron 
WKD, dzięki czemu pasażerowie 
zyskują możliwość przejazdu po-
ciągami podmiejskimi, pociągami 
regionalnymi, metrem i innymi 
środkami komunikacji – dodaje.

O odniesienie się do tego po-
mysłu poprosiliśmy WKD, ale 
przewoźnik na razie nie komen-
tuje tej inicjatywy. – Będziemy 
w stanie odnieść się, gdy zapo-
znamy się z wszelkimi szczegó-
łami pomysłu PKP PLK – mówi 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy WKD.

Szczegółowa dokumentacja 
projektowa dla przebudowy li-
nii średnicowej dopiero powsta-
je. Uwzględnione zostaną w niej 
m.in. takie przedsięwzięcia jak 
przebudowa stacji Warszawa Za-
chodnia i Śródmieście czy remont 
mostu średnicowego. EL

Mistrzostwo UKS Sparta w III Lidze Mazowieckiej to 
historyczny sukces dla grodziskiej siatkówki! Tym sa-
mym emocje nie opadają, a jeszcze bardziej rosną! 
Już w dniach 5-7 kwietnia odbędzie się Ćwierćfinało-
wy Turniej o Awans do II Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn, 
którego gospodarzem będzie UKS Sparta Grodzisk Ma-
zowiecki! W turnieju wezmą udział czołowe zespoły III 
ligi z czterech województw – łódzkiego, podlaskiego, 

warmińsko-mazurskiego i oczywiście mazowieckiego. Pod-
lasie w Grodzisku Mazowieckim reprezentować będzie 
Mistrz III Ligi – Bestios Białystok. Przedstawicielem wo-
jewództwa łódzkiego będzie zdobywca drugiego miejsca 
w rozgrywkach ŁZPS – KS Stal Głowno. Z Warmii i Ma-
zur do Grodziska Mazowieckiego przyjedzie trzeci zespół 
z tabeli tamtejszych rozgrywek III Ligi – SMS Ostróda. Tylko 
dwa zespoły awansują do kolejnego etapu rozgrywek. AZ

Jarmark czynny 
będzie w sobotę 
i niedzielę od 
godz. 13.00. 
Wstęp wolny.
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PRUSZKÓW

Od kwietnia pruszkowski 
urząd pracuje… krócej

Na ulicach Pruszkowa 
zrobiło się niebiesko

nas znajdują się również osoby 
autystyczne. Żyją w naszym spo-
łeczeństwie i są potrzebni! Ten 
dzień ma zwrócić uwagę na nad-
użycia i izolację jakie doświad-
czają ludzie dotknięci autyzmem.

Pruszkowska inicjatywa sze-
rzenia świadomości o autyzmie 
sprawdza się doskonale. Każdego 
roku w marszu uczestniczą set-
ki osób. Ich kolor to niebieski. To 
symbol solidarności z autystycz-
nymi osobami, który jest dobrze 
kojarzony wśród np. mieszkań-
ców Pruszkowa.  SD

PRUSZKÓW
To za sprawą Prusz-
kowskiego Niebieskie-
go Spaceru, którego 
ideą jest szerzenie 
świadomości na temat 
autyzmu. Ubrani na 
niebiesko uczestnicy 
marszu przeszli z Par-
ku Kościuszki przez 
ul. Niecałą na teren 
stadionu Znicza.

W e wtorek, 2 kwiet- 
nia obchodzimy 
Światowy Dzień 
Świadomości Au-

tyzmu. Wydarzenie to ma na celu 
uświadomić wszystkim, że wokół 
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Kiedy wróci Pruszkowski Rower Miejski?

na nie jeszcze trochę poczekać. 
W piątek, 29 marca, urząd miasta 
w Pruszkowie oficjalnie ogłosił 
wynik postępowania przetargo-
wego do którego stanęła jedynie 
firma Nextbike, operator rowe-
rów miejskich m.in. w Grodzisku, 

PRUSZKÓW
Urząd miasta w Prusz-
kowie rozstrzygnął 
przetarg na obsługę 
Pruszkowskiego Rowe-
ru Miejskiego. Zdecy-
dowano się na wybór 
jedynej otrzymanej 
oferty, którą złożyła 
firma Nextbike.  
We wtorek nastąpiło 
podpisanie umowy.

W tym roku Prusz-
kowski Rower 
Miejski powróci 
dużo później niż 

tego typu systemy w Grodzisku 
czy Michałowicach. Tam rowery 
można wypożyczać od 1 marca. 
W Pruszkowie na razie na uli-
cach nie widać ani miejskich jed-
nośladów ani stacji. Wiele osób 
zadaje sobie pytanie, czy w tym 
sezonie w ogóle one powrócą.

I tu mamy dobrą wiadomość, 
bo rowery pojawią się. Ta gor-
sza jest taka, że trzeba będzie 

Michałowicach i Warszawie. I to 
właśnie ona po raz kolejny bę-
dzie odpowiedzialna na Prusz-
kowski Rower Miejski.

We wtorek, 2 kwietnia pod-
pisano umowę na dostarcze-
nie i obsługę PRM. –Termin jej 

realizacji to sześć tygodni, ale 
zaraz po wyłonieniu tej firmy 
odbyły się rozmowy, aby wyko-
nawca jak najszybciej zabezpie-
czał sprzęt i maksymalnie szybko 
wykonał dla nas tę usługę. Umowy 
nie mogliśmy podpisać wcześniej, 
bo oferta Nextbike przewyższa-
ła środki zabezpieczone na ten 
cel w budżecie. Na ostatniej,  
sesji radni wyrazili zgodę na doło-
żenie brakujących 45 tys. zł. Wyko-
nawca wie, że to dla nas priorytet 
i że zależy nam aby jak najszybciej 
to zrealizować. Mamy nadzieję, 
że ten sprzęt jest już przygoto-
wany i sześć tygodni oczekiwa-
nia to pesymistyczny scenariusz 
– mówi nam Konrad Sipiera, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

W tym sezonie mieszkańcy 
Pruszkowa będą mieć do dyspo-
zycji 11 stacji i 90 rowerów. Poja- 
wią się one w następujących miejs- 
cach: WKD Pruszków, ul. Planto-
wa, Park Mazowsze, skrzyżowa-
nie Promyka i Robotniczej, CDK, 
placyk na Ostoi, ul. Spacerowa, 
PKP od strony ul. Kościuszki, PKP 
od strony parkingu przy Waryń- 
skiego, Park Żwirowisko, Gał- 
czyńskiego róg Zimnej.  EL

REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych  
i Autostrad podpisała 
umowę na opracowanie 
elementów koncepcji 
programowej wraz  
z materiałami do uzyska-
nia decyzji środowisko-
wej dla poszerzenia  
o dodatkowe pasy  
ruchu autostrady A2. 

U mowa na przygoto- 
wanie analizy tech-
nicznej z elementami 
koncepcji na budowę 

trzeciego pasa ruchu na autostra-
dzie A2 od węzła Łódź Północ do 
granicy z województwem mazo-
wieckim została zawarta 11 marca 
2019 r. Oznacza to, że prace przy-
gotowawcze są prowadzone dla 
całego odcinka Warszawa – Łódź 
o długości 88 km. Dokumenta-
cję w ciągu 19 miesięcy opracu-
je firma Transprojekt Gdański 
za 3,4 mln zł.

Ruch na autostradzie A2 po-
między Warszawą i Łodzią już 
teraz zbliża się do wartości gra-
nicznych dla obecnego przekroju, 
a w najbliższych latach spodzie-
wany jest dalszy stopniowy jego 
wzrost. Spowoduje to, że w per-
spektywie kilku najbliższych lat 
może dojść do wyczerpania prze-
pustowości tej trasy. To połączenie 

będzie miało także bardzo istotne 
znaczenie w kontekście planów 
realizacji Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Dlatego podjęli-
śmy decyzję o rozbudowie tego 
odcinka A2 do trzech, a na od-
cinku najbliżej Warszawy do czte-
rech pasów ruchu w każdą stronę  
– powiedział minister infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk.

Trzeci i czwarty pas na A2
Rozbudowa autostrady A2 od Ło-
dzi do Warszawy polegać będzie 
na dobudowie trzeciego pasa 
ruchu od węzła Łódź Północ do 
węzła Pruszków, a na odcinku 
węzeł Pruszków – węzeł Kono- 

topa czwartego pasa ruchu. Do-
budowa będzie realizowana po 
wewnętrznych stronach obu 
jezdni autostrady A2, z wyko-
rzystaniem szerokiego pasa roz-
działu przewidzianego podczas 
budowy autostrady pod przyszłe 
poszerzenie. Inwestycja pozwo-
li na dostosowanie parametrów 
technicznych autostrady A2 do 
istniejącego i prognozowanego 
natężenia ruchu, zwiększenie 
przepustowości i usprawnienie 
połączenia drogowego pomiędzy 
Warszawą a Łodzią.

Prace przygotowawcze będą 
prowadzone do 2021 roku. Bu-
dowa dodatkowych pasów została 

GDDKiA podpisała umowę na opracowanie 
dokumentacji poszerzenia A2 

 G
D

D
KI

A
.G

O
V.

PL
 

 

przewidziana na okres nawet do  
3 lat, z uwagi na to, że prace są 
planowane bez wyłączania odcin-
ka z ruchu. Łączny koszt rozbudo-
wy może wynieść ok. 600 mln zł.

Likwidacja PPO Pruszków
Likwidacja nieczynnego Punktu 
Poboru Opłat (PPO) Pruszków na 
A2, który powoduje zakłócenia 
w płynności ruchu, rozpoczęła 
się już 13 marca 2019 r. Usunię-
tych zostało 9 wysp segrega-
cyjnych oraz słupy. Wykonawca 
w przyszłym tygodniu planuje 
rozpocząć układanie podbudo-
wy pod nawierzchnię betonową.

Prace związane z rozbiórką 
prowadzone są w centralnej czę-
ści PPO i nie powodują dodatko-
wych utrudnień w ruchu, który 
odbywa się dwoma skrajnymi 
pasami po obu stronach pla-
cu. Po wykonaniu oznakowania 
poziomego i ustawieniu barier 
kierowcy będą mieli do dyspo-
zycji dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu w każdym kierunku. Za-
kończenie robót przewidzia-
no na 30 czerwca br. Obecnie 
prędkość na tym odcinku, ze 
względów bezpieczeństwa, jest 
ograniczona do 40 km/h.

Po likwidacji Punktu Poboru 
Opłat Pruszków uzyskamy prze-
pustowość i płynność ruchu, 
przy jednoczesnym zachowa-
niu pełnych standardów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
– powiedział p.o. Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Auto-
strad Tomasz Żuchowski.  SD
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Nie mamy dobrych informacji dla mieszkańców.  
Od 1 kwietnia zmieniły się godziny pracy Urzędu 
Miasta Pruszkowa. Niestety urząd w piątki pracu-
je krócej. O tym, że godziny urzędowania zostaną 
zmienione prezydent Paweł Makuch informował  
z wyprzedzeniem, m.in. na konferencji prasowej z oka-
zji 100 dni urzędowania. – Jesteśmy w trakcie opra-
cowywania zmian godzin pracy urzędu. Skupiliśmy 

się także na polepszeniu warunków pracy na ile budy-
nek nam pozwala – zaznaczył na konferencji prasowej 
na początku marca Paweł Makuch, prezydent Prusz-
kowa. Nikt nie spodziewał się jednak, że godziny pracy 
urzędu zostaną skrócone. Od 1 kwietnia Urząd miasta 
w poniedziałki funkcjonuje w godzinach 8.00 – 18.00, 
od wtorku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00, a w piąt-
ki tylko w godz. 8.00 – 14.00.  AZ
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OTRĘBUSY

Podpisali umowę  
na przebudowę drogi  
do Mazowsza

„Podwójny kochanek”  
w PKF

później, gdy mieszkają już ra-
zem, Chloé zaczyna podejrze-
wać, że jej kochanek coś przed 
nią zataja. Odkrywając stop-
niowo jego kolejne tajemnice, 
sprowadza na siebie śmiertel-
ne niebezpieczeństwo.

Thriller Francois Ozona do-
ceniony został przez krytykę za 
umiejętnie budowane napięcie 
i grę z widzem. Entuzjastycznie 
przyjęła go publiczność festi-
walu w Cannes.

Czy równie dobre recenzje 
wystawią widzowie Prusz-
kowskiego Klubu Filmowego? 
Przekonamy się po sean-
sie zaplanowanym na sobotę,  
13 kwietnia. Początek o godz. 18.00 
w sali audytoryjnej Centrum Kul-
tury i Sportu w Pruszkowie.

Wstęp wolny.  EL

KINO
W kwietniowej  
odsłonie Pruszkow-
skiego Klubu Filmowe-
go zobaczymy  
francusko-belgijski  
thriller w reżyserii 
Francois Ozona.

W z„Podwójny ko- 
chanek” to ekra-
nizacja krymi-
nalnej powieści 

„Lives of the Twins”. Podobnie jak 
wersja literacka, trzyma w napię-
ciu od początku do końca. Mło-
da, wrażliwa Chloé zakochuje 
się w swoim terapeucie. Kobie-
ta nie ma przed nim tajemnic, 
a zafascynowany nią mężczyzna 
z czasem również całkowicie się 
odsłania, przekraczając granice 
swojej profesji. Kilka miesięcy 
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Mistrzostwa w wyciskaniu 
sztangi przed nami

jako formy zdrowego stylu życia 
oraz propagowanie takiej dys-
cypliny siłowej jak wyciskanie 
sztangi leżąc, współzawodnictwo 
z poszanowaniem zasad fair play 
oraz integracja środowisk sporto-
wych i organizacji zajmujących się 
kulturą fizyczną. W zmaganiach 
mogą uczestniczyć członkowie 
klubów sportowych, stowarzy-
szeń oraz zawodnicy niezrzesze-
ni, bez licencji, bez względu na 
miejsce zamieszkania. Wszyscy 
rywalizują bez koszulek specja-
listycznych i bez opasek na łok-
cie. A żeby zaliczyć wyciśnięcie 
ciężaru pośladki zawodnika mu-
szą mieć stały kontakt z ławecz-
ką, wolno jedynie oderwać od 
ziemi pięty i głowę. Wszystkich, 
którzy chcą spróbować swoich 
sił serdecznie zapraszamy do 
zarejestrowania się. Wszelkich 
informacji udziela Małgorzata 
Knap pod nr 503-620-523. Za-
wody odbędą się w hali sporto-
wej Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego (MOS) przy ul. Go-
mulińskiego 4 w Pruszkowie. 
Start zawodów od godz.10.00

Wstęp dla publiczności jest 
bezpłatny.  AZ

CIĘŻARY
12 maja, już po raz 
drugi w Pruszkowie od-
będą się IV Mistrzostwa 
Polski w wyciskaniu 
sztangi leżąc World Raw 
Powerlifting Federation. 
Emocji nie zabraknie.

M istrzostw Pol-
ski w Pruszkowie 
organizowane są 
już po raz dru-

gi. Sportowa rywalizacja będzie 
prowadzona w kilkunastu kate-
goriach wiekowych i wagowych. 
O miano najlepszych walczyć bę-
dą zarówno panie jak i panowie. 
Nie zabraknie konkurencji de-
dykowanym osobom niepełno-
sprawnych. O miano najlepszych 
zmagać się będą również przed-
stawiciele służb mundurowych.  
Lista zawodników jest coraz dłuż-
sza, a wśród reprezentantów nie 
zabraknie również przedstawicieli 
Pruszkowa. Warto wybrać się na 
zawody i wspomóc ich dopingiem.

Celem zawodów jest popu-
laryzacja aktywności ruchowej, 
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Daniel Olbrychski  
w Salonie Poezji 

zniszczonej przyjaźni i odrzu-
conej miłości. Dzieje bohatera 
o chłodnym sercu, który oba-
wia się własnych uczuć. Opo-
wieść o tym, ile krzywdy w życiu 
może wyrządzić ironia i dy-
stans, bezkrytycznie, przejęte 
z modnych książek i salono- 
wych konwersacji. 

Fragmenty dzieła Puszkina na 
najbliższym Salonie Poezji odczy-
tają Daniel Olbrychski oraz Ka-
tarzyna Ucherska. Salon uświetni 
również występ Katarzyny Ło-
chowskiej przy akompaniamen-
cie Marcina Mazurka. 

Najbliższy Salon Poezji od-
będzie się już 14 kwietnia 
o godz. 12.00 w Centrum Kultury  
i Sportu w Pruszkowie. Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny. Ilość 
miejsc ograniczona.

Na Salony Poezji zaprasza-
ją starosta pruszkowski Krzysz- 
tof Rymuza oraz stowarzysze- 
nie K40.  AZ

REGION
Przed nami kolejny 
Salon Poezji. Tym razem 
będziemy mogli usłyszeć 
fragmenty „Onegina” 
Aleksandra Puszkina, 
które odczyta Daniel 
Olbrychski.

S alon Poezji do dosko-
nała okazja do zapo-
znania się z twórczości 
znanych poetów i pisa-

rzy. Każde spotkanie poświęcone 
jest innemu twórcy. Dodatkowo 
poezję i prozę prezentują wi-
dzom znani artyści i aktorzy. 
Najbliższy Salon Poezji odbę-
dzie się już 14 kwietnia, a jego 
bohaterem będzie Aleksan-
der Puszkin i jego „Onegin”

Eugeniusz Oniegin to historia 
bolesnego trójkąta miłosnego, 

PRUSZKÓW
W ostatnim czasie na  
ul. Prusa w Pruszkowie 
na odcinku między  
ulicami Kościelną  
i Kraszewskiego pojawiły 
się słupki odgradzające 
miejsca parkingowe od 
chodnika. Piesi są zado-
woleni z tego rozwiąza-
nia, właściciele punktów 
usługowych i sklepów na 
tym odcinku już mniej…

P rzejście chodnikiem na 
wspomnianym odcinku 
utrudniały zaparkowane 
samochody. Kierowcy 

powinni parkować tam równolegle 
do jezdni. Wielu z nich parkowało 
jednak na skos (daje to możliwość 
zaparkowania większej liczby sa-
mochodów). Cierpieli na tym piesi, 
którzy często musieli przeciskać 
się przed maskami zaparkowanych 

aut. Nie pomogły prośby i apele, 
więc zarządca drogi w ubiegłym 
tygodniu ustawił słupki ogra-
niczające miejsca parkingowe.

To rozwiązanie spotkało się 
z bardzo dobrym przyjęciem 
przez mieszkańców. Ale są rów- 
nież głosy niezadowolenia.  
– Chciałbym się odnieść do arty- 
kułu w WPR24 z dnia 15 marca 
2019 roku zachwalającego „prze-
piękne, wręcz olśniewające” biało 
czerwone słupy wkopane wzdłuż 
ul B. Prusa. Chyba już na zielone  
estetyczne słupki nie stać właści-
ciela pasa drogowego. Po pierw-
sze jest to ścisłe centrum miasta, 
gdzie miejsce parkingowe jest  
na „wagę złota”, a ograniczono te 
miejsca przynajmniej trzykrot-
nie. Po drugie szerokość pasa od 
budynków do krawędzi jezdni 
wynosi około 5,5 m. Nikt nie po-
myślał, aby dla pieszych zostawić  
1,5 m , a dla samochodów 4, co po-
godziło by i pieszych, i zmotory-
zowanych. Wystarczyło oznaczyć 
sposób parkowania. Po trzecie jest 
to odcinek zabudowań, w których 
znajduje się bardzo dużo sklepów 

i zakładów usługowych dla lud-
ności, a który został ogrodzony 
słupami. Ogrodzenie w taki spo-
sób uniemożliwia zaopatrzenie, 
ponieważ samochód dostawczy, 
jeżeli cudem zaparkuje to wstrzy-
ma ruch na tej zatłoczonej ulicy. 

Słupki na Prusa kłopotliwe dla… właścicieli sklepów?
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Parkowanie wzdłuż tych słupów 
praktycznie nie daje możliwości 
opuszczenia pojazdu przez pasa-
żera. Może trzeba było ogrodzić 
ten teren siatką? Jestem ciekawy 
czy osoba projektująca i zlecają-
ca zrobiła to tylko dla pieszych, 

a zapomniała o zmotoryzowa-
nych? – dopytuje Waldemar.

Głosów dotyczących proble-
mów z zaopatrzeniem punktów 
usługowych i sklepów jest więcej. 
Właściciele boją się, że w trakcie 
dostaw będą wręcz zmuszeni do 
blokowania ul. Prusa. Zwłasz-
cza, że nikt nie wyznaczył miejsc 
dla zaopatrzenia. Estetyka słup-
ków również budzi wiele emo-
cji. Wielu czytelników po naszej 
publikacji przyznało, że słupki 
są potrzebne, ale mogłyby być… 
ładniejsze. Część mieszkańców 
uważa, że słupki powinny wyglą-
dać jak te na okolicznych ulicach 
Kraszewskiego czy Kościelnej.

Co na to zarządca drogi, czy-
li pruszkowskie starostwo po-
wiatowe? Zapytaliśmy starostę 
Krzysztofa Rymuzę, dlaczego 
słupki tak mocno ograniczają 
miejsca parkingowe i dlaczego 
swoim wyglądem nie nawiązują 
do stylistyki słupków w okolicy? 
– Te słupki może nie są bardzo 
efektowne, ale są bardzo efek-
tywne, przez to, że się je widzi. 
Z prawnego punku widzenia 

słupki stoją w dobrym miejscu. 
Jest to wydzielona strefa parko-
wania równoległego. Kierowcy 
notorycznie łamali tu przepisy 
stawiając swoje samochody na 
skos lub prostopadle do jezdni. 
Oczywiście zwiększała się przez 
to liczba miejsc parkingowych, ale 
było to powodem skarg i inter-
netowej burzy, bo pewne osoby 
nie mogły przechodzić, bo ktoś 
komuś przeszedł po masce – wy-
jaśnia Krzysztof Rymuza, starosta 
pruszkowski. –Większość sygna-
łów, które docierają do powiatu 
to są podziękowania za osłup-
kowanie tego rejonu i będziemy 
postępowali zgodnie z życzeniem 
mieszkańców. W przypadku gdy 
pojawią się sygnały o jakimś nie-
bezpiecznym reagowaniu do-
stawców, którzy będą stawiali 
samochody na sygnalizacji alar-
mowej i wykonywali wyładunku 
będziemy musieli na to reagować. 
Nie ma takiej możliwości żeby-
śmy tworzyli specjalne podjazdy 
dla osób odbierających i przywo-
żących towar. Zobaczymy jak da-
lej się to rozwinie – dodaje.  AZ

W poniedziałkowe (1 kwietnia) popołudnie w siedzibie 
zespołu „Mazowsze” podpisano umowę na przebudo-
wę ciągu ulic Piaseckiego, Poziomki i Malinowej w Otrę-
busach, czyli drogi dojazdowej do Matecznika, ale także 
zespołu szkół i przedszkola. W uroczystej atmosferze 
dokument sygnowali burmistrz Brwinowa Arkadiusz 
Kosiński i przedstawiciele wybranej w przetargu firmy. 
Odbyło się to w obecności marszałka województwa 

mazowieckiego Adama Struzika. Cała inwestycja koszto-
wać będzie ponad 2,5 mln zł. Przygotowania do rozpoczę-
cia przebudowy ulic Piaseckiego, Malinowej i Poziomkowej 
rozpoczną się wkrótce, ale pierwsza łopata zostanie wbita 
dopiero po zakończeniu roku szkolnego. Zasadnicze pra-
ce będą prowadzone w wakacje, aby jak najmniej zakłócić 
funkcjonowanie i zespołu szkół i Matecznika. Zakończą się 
przed pierwszym wrześniowym szkolnym dzwonkiem.  EL
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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

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

• Sprzedam lub wynajmę 
pawilon handlowo-usługowy 
72m w Piastowie 
601751183 Tanio 

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

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków 
695 504 174 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA
• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 

800 zł, Nadarzyn – 506-906-002 

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

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

• PRACA W OCHRONIE PRUSZKÓW. 
Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie małej budowy w Pruszkowie. 
Nie wymagamy doświadczenia. 
Dobre warunki pracy. Tel. 577 303 512 

• Agencja ochrony zatrudni na 
obiektach przemysłowych na 
terenie Pruszkowa, Konotopy 
i Ożarowa Mazowieckiego 
tel.728432309

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

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

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

• Praca dla studentów i uczniów 
w kinie Cinema City Janki- 
aby wziąć udział w rekrutacji 
zarejestruj się na www.alljob.pl 

• Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel. 696-039-978 

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

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie Pruszkowa 
tel. 601 306 336 

Zatrudnię do prac ogrodniczych 
na terenie Pruszkowa 
tel. 601 306 336 

• Zatrudnimy operatorów wózka 
widłowego z uprawnieniami UDT 
blisko Pruszkowa. 500605102 
lub 22 460 50 30 

• Zatrudnimy pracowników 
ochrony na obiekt 
magazynowo-spedycyjny 
w m. MOSZNA PARCELA. 
Kontakt 608 69 69 29 

SZUKAM PRACY
• Główny księgowy szuka pracy 

tel. 793-250-833 

• Mężczyzna lat 62 z orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym poszukuje pracy jako 
ślusarz produkcyjnym lub innej w 
Pruszkowie (okolicy) tel. 696217045

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM
• Dom w Regułach, działka 915m2 

i garaż 30m2 tel. 602-584-504 

• Dom w Parzniewie tel. 535-487-338 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

DAM PRACĘ

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

PARTNER HANDLOWY

WYNAJMĘ BUDYNEK 
MAGAZYNOWO-

BIUROWO-USŁUGOWY 

W KOMOROWIE 

O POWIERZCHNI 220 M2. 
CENA 5500 ZŁ, 

TEL. 602-783-783

Do wynajęcia pokój 
2-os kwatera pracownicza 
tel. 694-127-292

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub magazyn 
120m2 z zapleczem socjalnym, 
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący, 
pierwsze piętro 120m2 
z ogrodem, lub pojedyncze 
pokoje, dobry punkt, 
dobry dojazd do Warszawy, 
blisko drogi powiatowej 
tel. 793408465 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

USŁUGI

• Auto każde kupię tel. 603 903 405 

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 %

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A oraz na stro-
nie internetowej www.bip.grodzisk.pl został umieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  
z dnia 28.03.2019 r. dotyczący nieruchomości zlokalizowanej  
w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej 39. 

Burmistrz Miasta Piastowa informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  dnia 21.03.2019 r. 
do dnia  11.04.2019 r. zostały  wywieszone wykazy nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Miasta Piastowa przeznaczonych 
do zbycia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę oraz w okresie  od dnia 29.03.2019 r. do dnia 18.04.2019 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.

Wykazy zamieszczone są na stronie internetowej www.piastow.pl.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 
przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 05.04.2019 r. 
na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz  
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75 oraz 22 735-88-03, pok. 64  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

• AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA
 515-514-100 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

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

• PRANIE DYWANÓW, MEBLI, 
TAPICEREK LUB WYNAJEM 
ODKURZACZA 509 951 159

• RUTPOŻ - Serwis ppoż. Nadarzyn, 
tel. 600-730-882 

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT 
GOTÓWKA 508206738 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• Zainteresowani sprzedażą swoich 
roszczeń wobec spółek z.o.o.: 
- Armexim
- Armexim Development 
- Armexim bis
Proszeni są o kierowanie 
ofert na adres: 
roszczenia@protonmail.com

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronach interneto-
wych www.grodzisk.pl i www.bip.grodzisk.pl zostało umiesz-
czony wykaz z dnia 01.04.2019 r. dotyczący nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia. Wszystkie nieruchomości  
przeznaczone do wydzierżawienia zostały wymienione w za-
łączniku nr 1 do niniejszego wykazu.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz nieruchomości, 
stanowiących drogę 

wewnętrzną, przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

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 


