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Co dalej z przejazdem 
w Parzniewie?

REGION
Nad jedną z niewielu 
i bardzo popularną wśród 
kierowców przeprawą 
przez tory PKP zawisło 
widmo zamknięcia. Walkę 
o utrzymanie przejazdu 
kolejowo-drogowego
w Parzniewie zapowiadają 
władze Pruszkowa.

P rzeprawa w ciągu ul.Prze-
jazdowej w Parzniewie 
powstała stosunkowo nie-
dawno. W 2014 r. urucho-

miono tam możliwość przejechania 
na druga stronę torów PKP w związ-
ku z rozpoczęciem budowy tunelu 

DODATEK
FERIE  / str. 6 /

DODATEK
NIERUCHOMOŚCI  / str. 7–8 /

PIASTÓW
Jest przetarg na budowę 
„Parkuj i jedź" w Piastowie / str. 11 /

PRUSZKÓW
Szpital na Wrzesinie pod lupą 
prokuratury / str. 10 /

REGION
Czy nowe przepisy uciszą 
„wukadkę”? / str. 3 /
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REGION
Nowy fotoradar 
w Alejach Jerozolimskich / str. 11 /

w śladzie ul. Działkowej (co wymusi-
ło likwidację przejazdu na tej ulicy). 
Jesienią ubiegłego roku nowy pod-
ziemny korytarz pod torowiskiem 
został oddany. I choć zakończenie 
inwestycji cieszy, a część samocho-
dów przeniosła się w dawne miejsce, 
wydaje się, że przy obecnym natę-
żeniu ruchu sensownym wydaje się 
utrzymanie obu przepraw. Szcze-
gólnie, że tunelem na ul. Działko-
wej ze względu na jego wysokość nie 
mogą jeździć duże ciężarówki kie-
rujące się do przemysłowej części 
Pruszkowa. Okazuje się jednak, że 
innego zdania jest PKP PLK, spół-
ka odpowiedzialna za utrzymanie 
szlaku kolejowego. A przynajmniej 
do niedawna była.

NASTĘPNE WYDANIE 14 LUTEGO
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– to pula pierwszego w historii Mazowsza budżetu obywatelskiego. 
Nabór wniosków rozpocznie się w marcu, a pod koniec sierpnia 
poznamy wyniki głosowania mieszkańców województwa.25
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Utalentowani Kuba i Iza 
walczą w The Voice Kids

jeszcze czy w przyszłości zostanie 
piłkarzem czy piosenkarzem, ale 
z pewnością występ w The Vo-
ice Kids pomoże rozstrzygnąć 
ten dylemat.

Iza pochodzi z Piastowa. Jest 
członkinią Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej w swoim mieście. 
Śpiewanie to dla niej sposób na 
osiągnięcie wewnętrznego spo-
koju, a dużą wagę przywiązuje do 
tekstów piosenek.

W najbliższych odcinkach The 
Voice Kids zobaczymy Kubę i Izę 
w tzw. bitwach, czyli pojedyn-
ku na głosy. O tym, kto przej-
dzie dalej zdecydują jurorzy. 
Ale już dziś możemy wesprzeć 
młodych artystów w walce o ich 
marzenia i nagranie własnego 
singla oraz teledysku. To od-

dzielny plebiscyt. Nagroda trafi 
do tego uczestnika, który zdo-
będzie najwięcej głosów. Lau-
reat otrzyma też czek na 25 tys 
zł, który przeznaczy na rzecz 
wybranej przez siebie organi-
zacji charytatywnej. Brzmi faj-
nie? To do dzieła!

Na Kubę i Izę głosować moż-
na za pośrednictwem strony 
The Voice. Na liście uczestni-
ków w drużynie Cleo i Dawida 
należy odnaleźć Kubę i Izę i po 
prostu kliknąć. Głosowanie nie 
wymaga rejestracji ani podawa-
nia danych osobowych. Zajmie 
więc dosłownie sekundy!  EL

REGION
Piękny głos i umiejęt-
ności wokalne 10-let-
niego Kuby Maliszew-
skiego i 14-letniej Izy 
Podgórskiej mieszkań-
cy ich rodzinnych miej-
scowości: Nowej Wsi 
oraz Piastowa dosko-
nale znają z uroczysto-
ści szkolnych i innych 
ważnych wydarzeń 
w gminie. Teraz, 
dzięki programowi 
The Voice Kids, ich 
talent może poznać 
szeroka publiczność!

W popularnym mu-
zycznym talent 
show dla dzie-
ci Kuba i Iza już 

raz pokazali swoje umiejętno-
ści. Podczas tzw. przesłuchań 
w ciemno 10-latek wykonał pio-
senkę „Nothing Gonna Change 
My Love For You”, a jego wyjąt-
kowy głos sprawił, że odwróciły 
się fotele wszystkich trenerów. 
W swojej drużynie 10-latka 
chcieli mieć zarówno Cleo, Da-
wid Kwiatkowski, jak i Tomson 
i Baron. Kuba wybrał drogę pod 
skrzydłami Cleo. Iza zachwyci-
ła jurorów wykonaniem utworu 
„Flashlight”. I również wszyscy 
chcieli zaprosić ją do swoich 
drużyn. Iza wybrała team Da-
wida Kwiatkowskiego.

Kuba mieszka w Nowej Wsi 
i jak czytamy na stronie pro-
gramu, jest łamaczem niewie-
ścich serc. Kobietami jego życia 
są mama i siostra, a poza pasją 
do muzyki, 10-latek z Nowej Wsi 
kocha też sport. Nie zdecydował 

Możemy 
wesprzeć 
młodych 
artystów w walce 
o ich marzenia 
i nagranie 
własnego singla 
oraz teledysku.

REGION
Największy zadaszony 
park wodny w Europie 
ogłosił oficjalną 
datę otwarcia. 
Ruszyła też sprzedaż 
biletów poprzez nową 
stronę internetową 
www.parkofpoland.com. 

O d 20 lutego 2020 r. 
pierwsi goście bę-
dą mogli skorzy-
stać z wyjątkowych 

atrakcji Suntago Wodny Świat 
w Park of Poland we Wręczy 
pod Mszczonowem.

Ceny biletów zaczynają się od 
39 zł dla dzieci i 59 zł dla doro-
słych. Park będzie otwarty od 
20 lutego 2020 r. przez 365 dni 
w roku w godzinach: w tygo-
dniu 10:00 – 22:00, w weekendy 
i święta 9:00 – 22:00. Zarów-
no w tygodniu jak i w weekend 
będzie możliwość zakupu bile-
tu całodniowego, którego cena 
zaczyna się dla dzieci już od 79 
zł , a dla dorosłych już od 99 zł.

20 lutego wielkie otwarcie Suntago Wodny 
Świat w Park of Poland! Znamy ceny biletów

Koszt biletu różni się w zależ-
ności od dnia tygodnia, wieku 
i wyboru stref. Strefa Jamango 
dostępna jest dla wszystkich, na-
tomiast strefy Relax i Saunaria 
dostępne są wyłącznie dla osób 
powyżej 16 roku życia. Cena ca-
łodniowego biletu do wszystkich 
stref dla osoby dorosłej zaczyna 
się już od 129 zł. Cennik znaj-
duje się na stronie internetowej 
www.parkofpoland.com.

Jakie atrakcje czekają na go-
ści? Od momentu otwarcia par-
ku będzie można cieszyć się 
wieloma atrakcjami w trzech 
różnych strefach tematycznych 
w tropikalnej temperaturze 32 
stopni Celsjusza, w otoczeniu 
ponad 740 palm przywiezio-
nych z egzotycznych zakątków 
świata. Park of Poland i Sunta-
go Wodny Świat będą miejsca-
mi zarówno dla gości, którzy 
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i dla wielbicieli tropikalnego 
klimatu, którzy chcą się cieszyć 
wakacyjną atmosferą jeszcze 
dłużej. Dla tej grupy przezna-
czona będzie wygodna baza 
noclegowa Suntago Village. Już 
w marcu 2020 r. do dyspozycji 
gości będą 92 w pełni wyposa-
żone, nowoczesne domki mo-
dułowe ze strefami zabaw dla 
dzieci, przestrzenią do grillo-
wania, centralnym budynkiem 
oraz recepcją z mini sklepem.

Wybrane atrakcje parku Sun-
tago Wodny Świat:
• 32 zjeżdżalnie wodne
• Basen z falami
• Basen relax z tzw. dziką rzeką
• Basen „Rzeka przygód”
• Wodny plac zabaw
• Maszyna Surf-Air, która 

umożliwia surfowanie pod 
dachem

• Zewnętrzny wodny plac za-
baw z podgrzewaną wodą

• 3 baseny solankowe Dead Sea
• 5 basenów witalnych, wypeł-

nionych wodą z minerałami
• 10 saun o zróżnicowanej 

temperaturze i wilgotności 
powietrza. EL

Sygnał o tym, że przejazd w Parz-
niewie może zostać zlikwidowa-
ny popłynął do pruszkowskiego 
samorządu. – Pierwszy komu-
nikat, jaki otrzymaliśmy od PKP 
PLK był taki, że przejazd w Parz-
niewie zostanie zamknięty. Do-
piero po negocjacjach doszliśmy 
do etapu, w którym PLK może 
utrzymać przejazd, natomiast 
konieczne będzie jego dodat-
kowe zabezpieczenie i udział 
samorządów w kosztach utrzy-
mania przeprawy. Jesteśmy więc 
już o krok dalej. Z naszej per-
spektywy do czasu wybudowa-
nia „Paszkowianki” ten przejazd 
musi funkcjonować, bo obsługuje 
ruch samochodów ciężarowych, 
które dojeżdżają do obszaru 
przemysłowego. Będziemy ro-
bić wszystko aby to umożliwić 
– zapewnia Konrad Sipiera, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Dostosowanie przejazdu kole-
jowego do obowiązujących stan-
dardów PLK oszacowały na ponad 
2 mln zł, a roczne utrzymanie 
przeprawy na ponad 460 tys. zł. 
To sumy netto. Kolejarze mieliby 
wyłożyć połowę. Reszta ma leżeć 
po stronie samorządów: miasta 
Pruszków, gminy Brwinów oraz 
powiatu pruszkowskiego. W przy-
padku przejazdu w Parzniewie 
mamy bowiem ciekawą sytu-
ację – przeprawa leży na terenie 
gminy Brwinów, ale zarządcami 
dróg łączących się w rejonie toro-
wiska są powiat pruszkowski (ul. 

Solidarności) i miasto Pruszków 
(ul. Przejazdowa).

Deklaracja o tym, że władze 
Pruszkowa są skłonne powal-
czyć o przeprawę, już padła. A jak 
do sprawy odnosi się Brwinów?
– Dla mnie jest to informacja no-
wa, ponieważ na piśmie żadne 
oczekiwanie PKP PLK w stosunku 
do gminy Brwinów nie wpłynę-
ło. Jeszcze nie wiem, co zrobimy 
w tym przypadku. Są plusy i mi-
nusy. Musimy to przeanalizować. 
Pierwsza kwestia to skomuniko-
wanie i zapewnienie dojazdu do 
terenów przemysłowych, inaczej 
samochody ciężarowe musiały-
by poruszać się zakorkowanym 
węzłem autostrady i skrzyżowa-
niem ulic 3 Maja i Żbikowskiej. 
Minusem jest to, że ciężarów-
ki nadal jeździłyby przez Parz-
niew, gdzie mamy projekt budowy 
szkoły, po sąsiedzku jest osiedle 
mieszkaniowe i kolejne budynki 
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będą powstawać. Dlatego musi-
my przeanalizować tę propozy-
cję i oczekiwania. Jeśli mówimy 
o kwocie ponad 2 mln zł na mo-
dernizację i ponad 400 tys. zł na 
utrzymanie roczne, to pytanie 
w jakim procencie gmina Brwi-
nów miałaby partycypować. Do-
datkowo będę wnioskować do 
starostwa powiatowego i mia-
sta Pruszków o udostępnienie 
kopii uzgodnień z czasu, kiedy 
podejmowano decyzję o prze-
niesieniu przejazdu kolejowego 
z ul. Działkowej na ul. Przejaz-
dową. O ile pamiętam, przepra-
wa miała funkcjonować do czasu 
wybudowania „Paszkowianki”. 
W takiej sytuacji PKP PLK po-
winny ponieść 100 proc. kosz-
tów. Gmina Bwinów wówczas 
nie uczestniczyła w rozmowach, 
stroną byli tylko zarządcy dróg 
– tłumaczy Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Inne informacje płyną z Prusz-
kowa. – Ostatnie porozumienia 
zawarte jeszcze z poprzednimi 
władzami Pruszkowa, jak informu-
je nas PKP PLK, były takie, że prze-
jazd będzie czynny do momentu 
wybudowania tunelu w ciągu ul. 
Działkowej – twierdzi wiceprezy-
dent Pruszkowa, Konrad Sipiera. 
– Czekamy teraz na konkretne 
propozycje rozwiązań ze strony 
PLK. Z naszej perspektywy uczci-
we rozwiązanie to rozbicie kwot 
podanych przez PKP PLK na trzy 
części między Pruszków, Brwinów 
i powiat pruszkowski – dodaje.

O sprawę przejazdu zapy-
taliśmy też PKP PLK. Aktual-
nie w stanowisku spółki nie ma 
mowy o zamiarze zamknięcia 
przeprawy. – Przejazd w Parz-
niewie do czasu wybudowania 
skrzyżowania bezkolizyjnego nie 
będzie zamknięty. Na spotkaniu 
z przedstawicielami zarządcy dro-
gi oraz gmin Parzniew i Pruszków 
omówiono status tymczasowego 
przejazdu kolejowo-drogowego 
w Parzniewie. Ustalono, że gmi-
ny pokryją część kosztów zwią-
zanych z instalacją dodatkowych 
urządzeń na tymczasowym prze-
jeździe (i jego utrzymaniem) co 
umożliwi jego funkcjonowanie 
do czasu wybudowania nad li-
nią kolejową wiaduktu – mówi 
Karol Jakubowski z biura praso-
wego PKP PLK.

Wszystko zatem zależy teraz 
od tego, czy samorządom uda 
się porozumieć w sprawie po-
działu kosztów. EL
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Co dalej z przejazdem w Parzniewie?



– to pula pierwszego w historii Mazowsza budżetu obywatelskiego. 
Nabór wniosków rozpocznie się w marcu, a pod koniec sierpnia 
poznamy wyniki głosowania mieszkańców województwa.

Wprowadzając gminną komunikację mieliśmy dużo więcej 
autobusów. O tym, które kursy zostały, zdecydowali sami 
pasażerowie. Zrezygnowaliśmy z tych kursów, które przewoziły 
powietrze – Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa
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Jest wyrok za napad na 
taksówkarza w Pruszkowie

Zdarzenie zarejestrowała ka-
merka samochodowa, a nagranie 
szybko trafiło do sieci. O sprawie 
usłyszała cała Polska.

Nastolatkowie próbowali 
uciekać. Wrócili do Warszawy 
i wsiedli do pociągu jadące-
go w kierunku Katowic. Dwie 
godziny później zatrzymała ich 
policja z Opoczna. Bezpośrednio 
po zdarzeniu dziewczyna trafi-
ła do schroniska dla nieletnich. 
Jej sprawą zajął się sąd rodzin-
ny. Kasper K. dostał dozór po-
licyjny, podjęto też decyzję, że 
za swój czyn będzie odpowia-
dał jak dorosły.

18-latek usłyszał zarzut roz-
boju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Przyznał się i zgo-
dził na dobrowolne poddanie 
się karze. Groziło mu nawet 
15 lat więzienia, ale za kratami 
ostatecznie spędzi 4 lata. Zgo-
dziły się na to strony postępo-
wania, a w środę, 22 stycznia, 
wyrok został przyjęty przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie. EL

PRUSZKÓW
W środę, 22 stycznia, 
w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie zapadł 
w wyrok w sprawie 
brutalnego napadu 
na taksówkarza 
w Pruszkowie. 
W sierpniu ubiegłego 
roku para nastolat-
ków przyłożyła męż-
czyźnie nóż do szyi 
i ukradła z samo-
chodu pieniądze.

18  -letni Kasper K. 
i 16-letnia Ewelina 
C. zamówili kurs 
z centrum Warsza-

wy. Po dojechaniu taksówką na 
ul. Staszica w Pruszkowie on wy-
ciągnął nóż i przyłożył kierowcy 
do szyi, ona zabrała pieniądze. 

Kolejne słupki na ul. Prusa
Prusa w ubiegłym roku. Od sa-
mego początku temat ten pro-
wokował dyskusję na temat 
zasadności ich montażu. Piesi 
ucieszyli się, ponieważ wresz-
cie mogli normalnie przejść. 
Osoby z niepełnosprawnościa-
mi oraz matki z wózkami mają 
od tamtej pory ułatwione po-
ruszanie się na odcinku od ul. 
Kościelnej do ul. Kraszewskie-
go. Wcześniej zdarzały się sy-
tuacje, że kierowcy parkowali 
w sposób uniemożliwiający 
swobodne poruszanie się. I to 
właśnie kierowcy byli najmniej 
zadowoleni z montażu słup-
ków. Czemu? Bo zmniejszyła 
się liczba miejsc parkingowych. 
To dlatego, że trzeba parkować 
tam równolegle.

Jak będzie tym razem? Czy 
temat ten znów wywoła gorącą 
dyskusję? Jak zawsze, zapewne 
zdania będą podzielone. SO

PRUSZKÓW
Tym razem słupki 
oddzielające chodnik 
od miejsc parkingowych 
pojawiły się na odcinku 
od ul. Kraszewskiego 
do ul. Niecałej.

Prace rozpoczęły się 
24 stycznia. – Słupki 
U-12c zamontowano 
na ul. Prusa, na od-

cinku od ul. Kraszewskiego do 
ul. Niecałej. Koszt montażu słup-
ków wraz ze znakami wynosi 
6 tys. zł. Obecnie nie przewi-
dujemy montażu nowych słup-
ków w innym miejscu – mówi 
Agnieszka Kuruliszwili, rzecz-
nik prasowy Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie.

Po raz pierwszy biało-czer-
wone słupki pojawiły się na ul. 
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Historyczny sukces 
w kolarstwie torowym

(Pruszków) i Karwacka przegrały 
bój o pierwsze miejsce zaledwie 
o 0,273 s. Stanęły na podium zaj-
mując drugą lokatę. Jednak w ca-
łym cyklu Pucharu Świata były nie 
do pobicia!

To ogromny sukces. W całej hi-
storii występów Polek w Pucharze 
Świata w kolarstwie torowym jest 
to pierwsze zwycięstwo naszej 
drużyny. W klasyfikacji general-
nej PŚ utalentowane zawodniczki 
z Polski zdobyły 2350 punktów. 
Wyprzedziły nieobecne w Milton 
drużyny z Chin – 1900 punktów 
i z Rosji – 1650 punktów.

– Srebrny początek roku. 
Z ostatniego Pucharu Świata w Ka-
nadzie wracamy ze srebrnym me-
dalem w sprincie drużynowym. 
Tym samym po raz pierwszy w hi-
storii kobiecego sprintu w Polsce, 
wygrywamy końcową klasyfikację 
pucharową – napisała na Twitte-
rze Urszula Łoś. SO

KOLARSTWO
Urszula Łoś wraz 
z Marleną Karwacką 
zdobyły srebrny medal 
podczas rozgrywanych 
w kanadyjskim Milton 
finałowych zawodach 
Pucharu Świata 
w kolarstwie torowym. 
Natomiast w całym 
cyklu uzbierały najwię-
cej punktów i sezon 
zakończyły na najwyż-
szym stopniu podium!

Dziewczyny pokazały 
serce do walki tocząc 
zaciętą walkę z Ka-
nadyjkami Lauria-

ne Genest i Kelsey Mitchell. Łoś 
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REGION
W czerwcu wejdzie 
w życie rozporządzenie 
ministra infrastruktury, 
które zakłada, 
że maszyniści 
pociągów nie będą 
podawać sygnału 
„baczność” przed naj-
lepiej zabezpieczonymi 
przejazdami kolejowo-
-drogowymi.

N iejednokrotnie w prze-
szłości słychać by-
ło głosy niezadowo-
lenia mieszkańców 

domów położonych blisko linii 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
z powodu zbyt głośnego sygna-
łu „baczność”. Jednak niektórzy 
uważali, że głośne trąbienie to 
wymysł ludzi, którym wszyst-
ko przeszkadza. Koniec koń-
ców na początku ubiegłego roku 

Czy nowe przepisy uciszą „wukadkę”?
„wukadka” ugięła się pod napo-
rem skarg i obniżyła dźwięk sy-
ren o 3 dB. Ale jak zawsze, nie 
wszystkim to wystarczyło. I co 
jakiś czas, w mediach społeczno-
ściowych temat powraca.

Trzeba dodać, że sygnał 
„baczność” nie jest nadawa-
ny przez maszynistów jako ich 
widzimisię. To kwestia bezpie-
czeństwa. Wręcz maszyniści są 
zobowiązani do używania te-
go sygnału np. przed każdym 
przejazdem kolejowo-drogo-
wym, niezależnie od jego kate-
gorii. Jednak ma się to zmienić. 
W czerwcu wejdzie w życie no-
welizacja, dzięki której maszy-
niście nie będą musieli używać 
sygnału „baczność” przed naj-
lepiej zabezpieczonymi prze-
jazdami, czyli wyposażonymi 
w półsamoczynny lub samo-
czynny system przejazdowy 
zabezpieczający całą szero-
kość przejazdu i powiązany 
z urządzeniami stacyjnymi lub 
uzależniony od nich, z wyjąt-
kiem spostrzeżenia przez ma-
szynistów sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa.– Najważ-
niejszym celem tej zmiany 
jest poprawa standardu życia 
jak największej liczbie miesz-
kańców okolic skrzyżowań 
dróg kołowych z liniami ko-
lejowymi poprzez sukcesyw-
ne eliminowanie uciążliwego 
hałasu trąbiących pociągów, 
przy jednoczesnym zacho-
waniu najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa na tych 
skrzyżowaniach – powiedział 
wiceminister infrastruktury 
Andrzej Bittel.

Tylko co na to WKD? Czy uda 
się wprowadzić zmiany choćby 
w rejonie najlepiej zabezpieczo-
nych przejazdów? Takie pytania 
zdaliśmy przewoźnikowi. – Po 
wstępnej analizie zapisów zno-
welizowanego rozporządzenia 
pod kątem aktualnie obowiązu-
jących regulacji na liniach ko-
lejowych zarządzanych przez 
spółkę WKD, nie stwierdzono 
przesłanek uzasadniających 
możliwość zmierzania do ogra-
niczenia stosowania dźwięko-
wych sygnałów ostrzegawczych 

przez maszynistów pojazdów 
kolejowych – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik praso-
wy WKD.

Ale to była tylko wstępna 
analiza. Szczegółową „wukad-
ka” wykona w ciągu najbliż-
szych miesięcy. – Rozporządze-
nie, o którym mowa powyżej 
wchodzi w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
tj. od dnia 05.06.2020. W okre-
sie przejściowym, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim zo-
stanie przeprowadzona szcze-
gółowa analiza pod kątem do-
stosowania do nowego brzmie-
nia rozporządzenia, z rów-
noczesnym uwzględnieniem 
uwarunkowań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 13.09.2018 
zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny od-
powiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kole-
jowych z drogami i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2018 poz. 1876) 
– zaznacza Kulesza. SO
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WYDARZENIE

Upamiętnią  
79. rocznicę likwidacji 
pruszkowskiego getta

W sobotę, 1 lutego, odbędzie się uroczystość 
upamiętniająca wydarzenia sprzed 79 lat, czyli 
wywózkę pruszkowskich Żydów do getta w War-
szawie. - Serdecznie zachęcamy do włączenia 
we wspólne upamiętnienie tragicznych losów 
pruszkowskiej gminy żydowskiej - zaznaczają or-
ganizatorzy z muzeum Dulag 121, Marian Skwa-
ra i Książnica Pruszkowska. – Wszystkich, którzy 

pragnęliby upamiętnić tragiczne losy Pruszkowiaków, 
których deportowano do warszawskiego getta, a na-
stępnie do obozu śmierci w Treblince, zapraszamy 
w sobotę na placyk przy Bolesława Prusa – czyta-
my w zaproszeniu. Spotkanie odbędzie się w sobotę 
1 lutego o godz. 18.00 na placu przy ulicy Bolesła-
wa Prusa, gdzie mieściła się pruszkowska bożnica  
i mykwa – wejście bramą przy numerze 38/40.  EL

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza 
– Zdziarską – Brzezińskiego”.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie: terenu MW-1 (zmiana wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 
oraz maksymalnej wysokości zabudowy). 

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki  
w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko odbędzie się od 10 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 17 lutego 2020 r. 
Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30.

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na stronie 
internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2020. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza 
– Zdziarską – Brzezińskiego” - do 16 marca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, 

ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu  
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki  
w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego” - do 16 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie 
uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej  
http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe 
Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2020 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

R E K L A M A

PRUSZKÓW
O próbach płacenia 
za zakupy fałszywymi 
pieniędzmi słyszymy 
od czasu do czasu,  
ale próba, w dodat-
ku udana, zapłacenia 
banknotem pamiątko-
wym oznaczonym  
jako „souvenir”,  
to już rzadkość.  
I właśnie zdarzyła się  
w Pruszkowie.

W połowie stycz-
nia pruszkowska 
komenda powia-
towa otrzymała 

zgłoszenie o oszustwie doko-
nanym w jedynym ze sklepów. 
– Kilka dni później kolejny sklep 
złożył zawiadomienie o podob-
nym oszustwie, które polegało 

„Souvenir”  
zamiast banknotów.  
54-latek z zarzutami

REGION
Czeski przewoźnik, 
który trzy lata temu za-
powiadał uruchomienie 
połączeń do Pragi m.in. 
z Pruszkowa i Grodzi-
ska, uzyskał dostęp do 
polskich torów na trasie 
między stolicą Czech  
a granicą polsko-bia-
łoruską. Niestety, na 
trasie pociągów Leo 
Express nie ma miejsco-
wości naszego regionu.

P omysł, aby podróżować 
do Pragi bezpośrednio 
ze stacji w Pruszkowie 
i Grodzisku w 2017 r.  

wywołał duże poruszenie wśród 
naszych czytelników. Przeważa-
ły oczywiście opinie pozytywne, 
wiele osób snuło już plany week-
endowych wyjazdów do stolicy 

Leo Express zabierze polskich 
pasażerów do Pragi

Czech. Te marzenia przekre-
śliła decyzja samego przewoź-
nika, który wycofał wówczas 
swój wniosek o dostęp do pol-
skich torów na trasie Warszawa 
Wschodnia – Praga. Złożył za to 
inny. I ten dokument doczekał 
się pozytywnego rozpatrzenia.

Prezes Urzędu Transpor-
tu Kolejowego przyznał Leo 

Express otwarty dostęp dla 
pasażerskich przewozów ko-
lejowych na odcinku prze-
biegającym przez terytorium 
Polski dla trasy Praga – Tere-
spol – granica państwa i w re-
lacji powrotnej. Przewoźnik jest 
uprawniony do uruchomiania 
codziennie czterech par po-
ciągów. Składy w barwach Leo 
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Express zatrzymają się na sta-
cjach: Zebrzydowice, Pszczyna, 
Tychy, Katowice Ligota, Katowi-
ce, Sosnowiec Główny, Dąbrowa 
Górnicza, Zawiercie, Włoszczo-
wa Północ, Opoczno Południe, 
Warszawa Zachodnia, Warszawa 
Centralna, Warszawa Wschod-
nia, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, 
Łuków oraz Terespol. Dezycja 
obowiązuje do 10 grudnia 2024 r.

Choć na trasie zabrakło tak 
entuzjastycznie przyjętych trzy 
lata temu stacji w naszym re-
gionie, to wieści dla osób wy-
bierających się do Pragi i tak są 
dobre. Pociągi będą kursować 
przez cały tydzień. Wsiadając 
do jednego z nich o godz. 2.00 
na stacjach Warszawa Central-
na lub Warszawa Zachodnia, do 
Pragi dojedziemy po godz. 9.00 
rano. W drodze powrotnej może-
my skorzystać z odjazdu z Pragi 
ok. godz. 16.00, aby o 23.30 wy-
siąść z pociągu w Warszawie.

Przewoźnik nie ujawnił jesz-
cze daty odjazdu pierwszego po-
ciągu tej relacji.  EL

na tym, że klient zapłacił za 
zakupy środkiem pieniężnym 
przypominającym banknot 
w wysokości 200 zł. Sprawą 
zajęli się pruszkowscy krymi-
nalni i ustali mężczyznę, który 
prawdopodobnie płacił „souve-
nirem” – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

Co ciekawe, banknot począt-
kowo nie wzbudził wątpliwości 
u pracowników sklepu, mimo 
oznaczenia i napisu „souvenir”. 
A jakie konsekwencje czekają 
mężczyznę, który w ten spo-
sób płacił? – 54-latek został 
zatrzymany. Policjanci z docho-
dzeniówki, po zgromadzeniu 
materiału dowodowego, przed-
stawili podejrzanemu dwa za-
rzuty oszustwa, do których się 
przyznał i dobrowolnie poddał 
karze – dodaje podkom. Kańka.

„Pomysłowemu” kliento-
wi grozi teraz kara do 8 lat  
więzienia.  EL
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FERIE
Ferie zimowe to 
doskonała okazja, aby 
spędzić więcej czasu 
z dzieckiem. Należy jed-
nak przygotować dobry 
plan i odpowiedzieć sobie 
na podstawowe pytanie 
– jak ciekawie zorganizo-
wać czas wolny? 

J eśli w trakcie zimowych ferii 
możemy sobie pozwolić na 
wzięcie urlopu to pojawia się 
inny problem. Trzeba prze-

cież ciekawie zorganizować czas 
wolny. Jeśli możemy sobie pozwo-
lić na wyjazd to naturalnym wy-
borem są góry. To przy obecnej 
aurze jedyne miejsce gdzie mo-
żemy zobaczyć śnieg…

Problem w tym, że takie miej-
scowości jak Zakopane czy Szczyrk 
w styczniu i lutym są w pełni ob-
lężone. Dlatego warto pomyśleć 
o wyjeździe na Słowację czy do 
Austrii, gdzie tras dla miłośników 

Gdzie spędzić ferie 
z dzieckiem?

narciarstwa nie zabraknie. To jed-
nak znacznie większy koszt.

Ale ferie mogą być również 
gorące! Z pewnością nasza po-
ciecha ucieszy się z pobytu w cie-
płym kraju, gdzie będzie mogła 
szaleć na plaży. Warto podkre-
ślić, że ciekawą alternatywą dla 
dwóch wcześniejszych opcji są 
aquaparki czy termy. Zwłaszcza, 
że nie trzeba daleko jechać, by 
skorzystać z ich oferty. Zarów-
no termy jak i aquapark znajdują 
się w sąsiednim Mszczonowie.

Przy okazji ferii można odwie-
dzić również rodzinę, na co nie 
zawsze można sobie pozwolić 
w trakcie roku szkolnego. AZ

POMYSŁ
Mamo! Tato! Nudzi 
mi się! – ile razy sły-
szeliśmy to od naszych 
dzieci? Zapewne tysią-
ce. Tylko jakie zajęcie 
zaproponować dziecku, 
by za pięć minut 
znów nie usłyszeć, 
że się nudzi.

O kres ferii zimowych 
to nie lada wyzwanie 
dla wszystkich ro-
dziców. I nie chodzi 

tu o choroby, a o zajęcia jakie 
można zaproponować dzieciom. 
Zwłaszcza, że ferie zimowe zbli-
żają się wielkimi krokami! Wte-
dy najczęściej słyszymy od dzieci 
słowa „nudzi mi się”. Najczęstszy 
błąd jaki popełniamy to, o zgrozo, 
odesłanie do książek. Efekt jest 
taki, że nasza pociecha odcho-
dzi ze zwieszoną głową.

Zamiast tego warto wcześniej 
pomyśleć o organizacji czasu 
wolnego w ferie. Wiele lokalnych 
ośrodków kultury organizuje 

Sposób na nudę w ferie zimowe

zimowe półkolonie, w niektó-
rych szkołach również odby-
wają się ciekawe zajęcia, w tym 
te sportowe. Niektóre z nich są 
odpłatne, inne organizowane są 
całkowicie bezpłatnie. To idealna 
propozycja dla rodziców, którzy 
w trakcie ferii nie mogą sobie 
pozwolić na urlop lub wyjazd.

Starsze dzieci, warto namó-
wić na aktywny wypoczynek na 

świeżym powietrzu. W naszym 
regionie zimą do swojej dys-
pozycji dzieci mają lodowiska. 
W większości gmin, uczniowie 
lokalnych szkół będą z nich mo-
gli korzystać bezpłatnie. W War-
szawie jak co roku czeka Zimowy 
Narodowy oraz stok narciarski 
na Górce Szczęśliwickiej.

A co z czasem wolnym w do-
mu? Nieco łatwiej zorganizować
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REGION
Ferie zimowe zbliżają się 
wielkimi krokami. Jeśli 
szukacie ciekawej oferty 
półkolonii to koniecz-
nie wybierzcie „Zimę 
z koszykówką”. Są jesz-
cze wolne miejsca, 
ale warto się spieszyć!

N ie każdy planuje wy-
jazdy w trakcie ferii 
zimowych. Jednak 
warto zorganizować 

czas wolny dzieciom. Inaczej za-
miast świetnie się bawić, będą 
siedzieć i grać na telefonie lub 
komputerze. Aktywnościom nie 
sprzyja również pogoda. 

Tu z pomocą, jak co roku przy-
chodzi klub MKS Pruszków, któ-
ry organizuje zimowe półkolonie. 
W trakcie dwóch tygodniowych 
turnusów na dzieci z klas 1-6 
szkół podstawowych czeka mnó-
stwo atrakcji!

„Zima z koszykówką” – bo pod 
takim szyldem od lat organizo-
wane są półkolonie to przede 
wszystkim zajęcia sportowe. Tre-
ningi z różnych gier zespołowych 
(nie tylko koszykówka), zabawy 
ruchowe oraz wyjścia na basen 
czy na łyżwy to tylko niektóre 
z atrakcji. Dzieci mają też czas 
na chwilę relaksu – wyjście do 
kina, seans filmowy w trakcie za-
jęć czy gra na XBOX-ie. Wszystko 
pod czujnym okiem wykwalifi-
kowanych opiekunów i trene-
rów. Harmonogram zajęć jest 

Pomysł na ferie? Zima z koszykówką!

napięty, a to oznacza, że dzie-
ci nie będą narzekać na nudę.

„Zima z koszykówką” od lat 
cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem. – Tak jest też tym 
razem – na obydwu turnusach jest 
już zajęte ponad 60 proc. miejsc. 
Zachęcamy do jak najszybszego 
wysłania zgłoszenia, w przeciw-
nym razie może zabraknąć miejsc 

– mówi Grzegorz Kwasiborski, 
Prezes MKS Pruszków.

Półkolonie organizowane są 
na terenie Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Prusz-
kowie, przy ul. Gomulińskiego 
4, codziennie od 9.00 do 17.00. 
W ramach „Zimy z koszyków-
ką” dzieci mają zapewniony 
obiad i podwieczorek. 

R E K L A M A

Koszt 5-dniowego turnusu to 400 złotych. 
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie http://zima.mkspruszkow.pl.

go maluchom. Wspólne ryso-
wanie, układanie klocków czy
inne zabawy będą idealną for-
mą na spędzenie czasu z młod-
szym dzieckiem. Pomocny 
może być również tablet z cie-
kawymi grami edukacyjnymi. 
Warto jednak pamiętać o do-
zowaniu tej formy spędzania 
wolnego czasu. Starsze dzie-
ci z reguły same lubią organi-
zować sobie czas. A wszelkie 
propozycje rodziców kończą 
się tylko ich wymownym spoj-
rzeniem i zwrotem na pięcie. 
Ale i nastolatkom zdarza się 
„nudzić”. Ciekawą propozycją 
mogą być wspólne gry i zaba-
wy, które znamy z własnego 
dzieciństwa.  Może się oka-
zać, że oldskulowy „Chińczyk”, 
„Monopol” czy „Grzybobranie” 
staną się ulubionymi grami na-
szych „starszaków”.

A gdy i te możliwości się skoń-
czą warto zapoznać się z ofertą 
kin, teatrów i sal zabaw.  Wtedy 
warto zaproponować dzieciom 
wypad w większym gronie i za-
proponować sąsiadom, że zabie-
rzemy ich pociechy. Może oni 
odwdzięczą się tym samym. EL
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REGION
Warszawa to jedno  
z miast, które  
przyciąga jak magnes.  
Jednak uroki stolicy 
można podziwiać rów-
nież gdy nie jest się jej 
mieszkańcem. 

W arszawa ma łatkę 
wiecznie biegną-
cego miasta. I fak-
tycznie centrum 

stolicy praktycznie przez całą 
dobę tętni życiem. O ile praca 
w takim miejscu nie jest kłopo-
tliwa, to wypoczynek, zwłasz-
cza gdy ma się małe dzieci nie 
jest już taki łatwy. Dlaczego? Bo 
ten pęd udziela się wszystkim. 

Dlatego warto zastanowić się 
czy nie lepiej zamieszkać w jed-
nej z podwarszawskich miejsco-
wości. Pruszków czy Grodzisk 
mają wiele zalet, a dodatkowo 
są dobrze skomunikowane ze 

Podwarszawskie miejscowości 
przyciągają

stolicą. Dodatkowym „plusem” 
są ceny mieszkań. Za kawaler-
kę w stolicy zapłacimy tyle, co 
za dwu, a nawet trzy pokojo-
we mieszkanie w miejscowo-
ści pod Warszawą.

Połączenia 
drogowe na plus 
Podwarszawskie miejscowości, 
zwłaszcza te po zachodniej stro-
nie, są doskonale skomuniko-
wane ze stolicą. Z Pruszkowa, 
Grodziska czy Milanówka do 
Warszawy dojedziemy koleją. 

Przejazd na odcinku Pruszków 
– Warszawa Śródmieście zajmie 
nam około 30 minut. To znacz-
nie krócej niż z Wawra czy Tar-
chomina! Wybierając lokalizacje 
mieszkania warto zatem spraw-
dzić co znajduje się w okoli-
cy i ile zajmie nam dojazd do 
miejsca pracy. Poruszanie się 
jest szybsze również samocho-
dem. Dzięki trasom szybkiego 
ruchu z Pruszkowa na Moko-
tów przejedziemy w 20 minut. 
W korku utkniemy dopiero zjeż-
dżając z trasy... 

 D
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Bez pośpiechu 
Podwarszawskie miejscowości 
nie żyją w pędzie. Co prawda są 
osoby zakochane w „biegnącej 
Warszawie”, ale każdy potrze-
buje chwili wytchnienia. Miej-
scowości takie jak Pruszków 
czy Grodzisk mają swój nieco 
wolniejszy i spokojniejszy rytm. 
Ten spokój udziela się również 
mieszkańcom. 

Atrakcje w czasie wolnym 
Wiele osób uważa, że tyko w sto-
licy można ciekawie spędzić czas 
wolny czy wyjść ze znajomymi do 
restauracji. Tymczasem oferta 
ciekawych aktywności w miej-
scowościach takich jak Prusz-
ków i Grodzisk z roku na rok jest 
coraz szersza. Biegi, kiermasze, 
koncerty, imprezy, pokazy, in-
scenizacje – lista wydarzeń jest 
bardzo długa. Na ofertę gastro-
nomiczną w okolicach nie można 
narzekać, zwłaszcza, że w nie-
jednej restauracji znajdziemy 
dania, które z powodzeniem za-
wojowałyby stolice!   AZ

WYBÓR 
Z pozoru temat może 
wydawać się błahy, 
jednak z drugiej strony 
rozgraniczenie między 
osiedlem zamkniętym  
a otwartym często bywa 
kluczowe dla wyboru 
lokalizacji inwestycji  
i później mieszkania. 

T yle ile ludzi na świecie 
tyle odrębnych pre-
ferencji. Część de-
weloperów stawia na 

inwestycje zamknięte, część na 
otwarte. Bywa też tak, że loka-
lizacja wymusza wybudowanie 
osiedla otwartego. To te, które 
cechuje najczęściej doskonałe 
miejsce (np. centrum miasta) – 
ale nie jest to regułą. 

Spójrzcie. Takie osiedla ogra-
niczają dostęp dla postronnych 
osób z zewnątrz, często posiadają 
zagospodarowane tereny zielone 
– „mini parki”. Również dewe-
loperzy inwestują z place zabaw 

Zamknięte czy otwarte 
osiedle? 

dla dzieci, co może być ważnym 
elementem dla rodzin z dziećmi. 
Niektóre bloki zaprojektowane są 
też tak, że tworzą wewnątrz patio, 
odgradzające od hałaśliwych ulic. 
Z drugiej strony osiedla otwarte 
nie muszą być wcale gorsze. To 
często inwestycje zlokalizowane 
w centrach miast i nie wymagają 
grodzenia lub nawet nie ma takiej 
możliwości. Dobra lokalizacja to 
dobry dostęp do różnego rodza-
ju dóbr – tych spod znaku kul-
tury czy sportu. W dzisiejszych 
czasach nowoczesne osiedla po-
siadają ochronę i system monito-
ringu, które to zapewniają wyższy 
poziom bezpieczeństwa. 

Na koniec, wrócimy do począt-
ku, bowiem wszystko, jak zwykle, 
zależy od Waszych preferencji.  AZ
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WYBÓR

Rynek wtórny  
czy pierwotny?

To bardzo częsty dylemat w momencie gdy zamierza-
my kupić mieszkanie. Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie i w zasadzie, wszystko zależy od 
własnych preferencji. Zarówno mieszkanie nowe, za-
kupione od dewelopera jak i to z tzw. drugiej ręki mo-
że mieć swoje plusy, jak i minusy. Z pewnością dużym 
plusem mieszkania z rynku pierwotnego jest możli-
wość wykończenia go według własnego widzimisię. 

Oczywiście można kupić też używane mieszkanie za niższą 
kwotę, przeznaczone do remontu. Jednak trzeba liczyć 
się z tym, że takie mieszkanie może wymagać gruntow-
nego remontu i koszty takiej operacji będą wyższe niż 
w mieszkaniu nowym. Oczywiście możemy znaleźć też 
mieszkanie z rynku wtórnego w odpowiadającej nam 
cenie, rozkładzie, standardzie i lokalizacji. Nie spieszmy 
się z wyborem nowego lokum. To decyzja na lata.  SO

R E K L A M A

OKOLICE 
Miasto to nie tylko ru-
chliwe ulice i gwar. Aby 
żyło się w nim dobrze, 
musi mieć „zielone płu-
ca”. Parki, skwery, zielo-
ne tereny rekreacyjne. 
Do chlubnych przykła-
dów takich miejsc należą 
Pruszkow i Grodzisk. 

D ecyzja o kupnie miesz-
kania jest jedną z naj-
ważniejszych w życiu. 
Zaraz po niej trzeba 

opowiedzieć sobie na pytanie 
„gdzie?”. Na ogół o własnym „M” 
zaczynamy myśleć, kiedy w per-
spektywie pojawia się założe-
nie rodziny. Dobrze byłoby więc, 
aby poza wszelkimi innymi atry-
butami, znaleźć takie miejsce, 
w którym będziemy mieć blisko 
także do parku, lasu, miejsca gdzie 
można odpocząć, pospacerować, 
wyjść na plac zabaw z dzieckiem 

Do parku musi być blisko 

i przez chwilę zapomnieć o miej-
skim zgiełku. 

Z takiej możliwości mogą ko-
rzystać mieszkańcy Pruszkowa 
i Grodziska. Oba miasta kładą du-
ży nacisk na rozwój infrastruktury 
do rekreacji i terenów zielonych. 
Powierzchnia wszystkich prusz-
kowskich parków to w sumie 65 
hektarów. W sercu miasta znaj-
duje się piękny, zabytkowy Park 
Potulickich z malowniczymi sta-
wami po których można popły-
wać kajakiem. Park Mazowsze 
ożywa szczególnie latem, przy-
ciągając miłośników kąpieli, nad 
bezpieczeństwem których czu-
wają ratownicy. Park Kościuszki 

to możliwość odpoczynku przy 
szumie fontann. A to tylko kilka 
propozycji w Pruszkowie. 

Także w Grodzisku trudno 
zliczyć miejsca zielone, które za-
chęcają do spędzania czasu i od-
poczynku na świeżym powietrzu. 
Na Stawach Walczewskiego do wy-
boru mamy kąpielisko, wypoży-
czalnię sprzętu wodnego, boiska 
i wiele innych atrakcji. W przy-
tulnym Parku Skarbków odpocz-
niemy czytając książkę, bawiąc 
się z dzieckiem, pijąc dobrą kawę.

Dużo do zaoferowania mają 
Stawy Goliana, jeden z najbar-
dziej malowniczych punktów na 
mapie okolicy.  EL
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ZAKUPY
Osiedlowy sklepik, 
duża galeria handlowa, 
a może klimatyczne 
targowisko z produkta-
mi jak u babci?  
Szukając własnego  
„M” warto sprawdzić 
ofertę handlową w naj-
bliższym otoczeniu.

W naszej okolicy na 
brak punktów 
handlowo-usłu-
gowych raczej nie 

ma co narzekać. Co więcej każ-
dy może tu skorzystać z takiej 
opcji zakupowej, która odpo-
wiada mu najbardziej. 

Centra Handlowe
W regionie działa szereg wiel-
kich galerii. Większość z nich 
znajduje się w Warszawie, ale 
dojazd do nich jest bardzo 
komfortowy. Na duże zakupy 
możemy wybrać się do Gale-
rii Mokotów, Blue City, Atrium 
Reduty czy Arkadii. Nie dawno 
zakończyła się rozbudowa Cen-
trum Handlowego Janki, które 
dzięki temu stało się jednym 
z największych w okolicy. Do-
datkowo w samym Pruszkowie 
również znajduje się kompak-
towe Centrum Handlowo Roz-
rywkowe Nowa Stacja, gdzie 
znajdziemy zarówno sklepy 
i punkty usługowe, ale również 
kino, salę zabaw czy siłownię.

Galerie
Jeśli nie macie potrzeby odwie-
dzania dużych centrów handlo-
wych, to z pomocą przychodzą 
mniejsze obiekty – galerie han-
dlowe. Duży market spożywczy 
i kilka mniejszych sklepów z ar-
tykułami, które szybko pozwolą 
na zaopatrzenie domu w najpo-
trzebniejsze produkty. To idealne 

Wygodne zakupy tuż za rogiem

miejsce na szybkie zakupy w cią-
gu tygodnia. Taką ofertę mają 
Galeria Brwinów, Galeria Pod-
kowa czy Galeria Grodova. 

Dyskonty
Jedni ich nienawidzą, in-
ni uwielbiają. Prawda jest ta-
ka, że często dzięki zakupach 
w dyskontach możemy nie-
co zaoszczędzić. Co więcej ja-
kość sprzedawanych produktów 
jest coraz lepsza, co kusi nawet 
przeciwników zakupów w po-
pularnych sieciach dyskonto-
wych. Czasem można nawet 
„upolować” na promocji przed-
mioty, które w innych sklepach 
są dwa razy droższe. Kolejny 
atut to łatwy dojazd, bowiem 
dyskonty znajdują się najczę-
ściej w dobrych lokalizacjach 
w pobliżu dużych osiedli.

Osiedlowe sklepiki
Małe lokalne sklepy mają bardzo 
duży wybór asortyment, a co-
raz częściej zdarza się w nich 
spotkać wyszukane produkty. 
Fakt cena może być nico wyższa 
niż w markecie, ale nie zawsze. 
Osiedlowe sklepiki to również 
ratunek, gdy nagle zabraknie 
nam chleba na śniadanie czy 
mleka do porannej kawy. 

Targowiska
Te w ostatnim czasie cieszą się 
ogromnym powodzeniem. I nie 
ma się co dziwić, bo zaczynamy 
odżywiać się świadomie. Stra-
gany wypełnione kolorowymi 
owocami i warzywami, swojskie 
jaja i mleko prosto od krowy – 
to tylko niektóre produkty jakie 
można znaleźć na targowiskach 
w Pruszkowie, Piastowie czy 
Grodzisku. Często to właśnie 
lokalni sprzedawcy są ludźmi 
od zadań specjalnych i znajdą 
dla nas produkty ze sprawdzo-
nego źródła, a których w więk-
szości marketów i sklepów nie 
znajdziemy. 

Sklepiki eko 
i „prosto od”
To prawdziwy hit! W naszej oko-
licy pojawia się coraz więcej 
sklepów oferujących żywność 
ekologiczną lub tzw. prosto od 
producenta. Produkty ofero-
wane w takich punktach naj-
częściej pochodzą z małych 
lokalnych upraw, a wędliny 
i mięsa z niewielkich lokalnych 
hodowli. Dzięki temu możemy 
być pewni, że przy uprawach 
i hodowli nie stosuje się dużej 
ilości nawozów czy modyfiko-
wanych pasz.  AZ

REMONTY 
Stało się. Mamy własne M. 
Odebraliśmy klucze.  
Za sobą mamy już walkę 
z papierologią – bo nota- 
riusz, kredyt, umowa 
odbiory. Kłopot w tym, 
że przed nami kolejne 
problemy i decyzje... 

T u oczywiście wchodzimy 
w kwestie remontów 
i wykończenia wnętrz. 
Bo gdy już wszystkie 

ścianki stoją jak trzeba, elektryka 
została zrobiona, to zostaje nam 

Szary rządzi na salonach 

kwestia wykończenia i umeblowa-
nia nowego lokum. I tu pojawiają 
się schody. Czy salon pomalo-
wać „Kwiatem pustyni” czy mo-
że wybrać „Biały żagiel”. Czy płytki 
w łazience mają być w macie czy 
połysku? Czy wybrać rolety, żaluzje 
czy zasłony? Pytań jest wiele, ale 

najlepiej zacząć od wybrania ko-
lorów przewodnich w mieszkaniu.

Obecnie panuje trend na kolor 
szary. A że ma on setki rozma-
itych odcieni to i pole do popisu 
mamy ogromne. Niektórym ten 
kolor może wydawać się nudny 
i monotonny, ale nic bardziej myl-
nego. Szarości doskonale kompo-
nują się z zarówno z jaskrawymi 
kolorami, pastelami, jak i kolorami 
pudrowymi. Klasyczne połączenie 
to szarość, biel i drewno o cie-
płym odcieniu. Szarości świetnie 
sprawdzą się również w kuchni 
i łazience. Tu dodatkowo oprócz 
odcieni kolorystycznych może-
my przebierać w kształtach oraz 
fakturach płytek czy blatów.  AZ
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BRWINÓW

Przebudują ostatni  
odcinek Kampinoskiej

Gmina Brwinów kontynuuje przebudowę ul. Kam-
pinoskiej. Przypomnijmy, że w zeszłym roku prace 
dotyczyły 530-metrowego odcinka. Koszt robót wy-
niósł blisko 1,44 mln zł. Teraz droga zyska między in-
nymi nową nawierzchnię do samego jej końca. Na 
odcinku od ul. Jasnej do ul. Klonowej wybudowa-
na zostanie jezdnia z nawierzchni bitumicznej, na-
tomiast na fragmencie od ul. Klonowej do końca 

ułożona zostanie kostka betonowa. Na końcu ul. Kampi-
noskiej zaplanowano budowę placu do zawracania. Nie 
zabraknie chodnika i wjazdów do posesji. Dodatkowo 
skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Kampinoskiej zostanie 
„wyniesione”. – Pojawi się nowe oznakowanie piono-
we i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem sta-
łej organizacji ruchu – informuje brwinowski magistrat. 
Prace mają potrwać do końca czerwca tego roku.  SO

 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

    ul. Stefana  Batorego 23  
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

                   tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 
                                  wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl                                                            

 

 

PRZEJAZDY RODZINNE  
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2020  

 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje,                  
iż w okresie ferii zimowych 2020 r. wprowadziła tzw. 
„przejazdy rodzinne”. Z przejazdów tych może korzystać osoba 
dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do 
przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie 
ukończyło 16 roku życia.  Osoba ta może wówczas wykupić dla 
siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z 
powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie 
biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet 
jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową. 
Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we 
wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD. 
•  Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla 

dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza                              
ją datownikiem kasy. 

•  Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie 
uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym 
również w automatach biletowych) dokonuje 
samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie. 

•  Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach 
oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu 
komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash),               
w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne 
oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach 
oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.  

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument 
stwierdzający wiek dziecka  
Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym 
dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie                   
z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty 
potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną). 
 

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać: 
•  od godz. 15:00 dnia 07 lutego 2020 r. (piątek) 
•  do godz. 24:00 dnia 23 lutego 2020 r. (niedziela) 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Na początku stycznia 
doszło do włamania 
w jednym z prusz-
kowskich lombardów. 
Policjanci namierzyli  
i zatrzymali sprawców  
– całą trójkę. Jednak  
na ich koncie są także 
inne przestępstwa.

Z okradzionego lombar-
du zniknęła saszetka 
z dokumentami, kartą 
płatniczą i pieniędzmi. 

Sprawą zajęli się „kryminal-
ni”. Ich działania pozwoliły na 
trafne wytypowanie sprawców. 
– Dokonane ustalenia pomo-
gły wytypować 3 osoby, któ-
re miały najprawdopodobniej 
bezpośredni związek z tym wła-
maniem. Okazali się nimi: 24 
i 36-letni mężczyźni oraz 35-let-
nia kobieta – informuje pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.

Włamali się do lombardu  
w Pruszkowie

Przeszukano mieszkanie 
24-letniego obywatela Ukra-
iny. Znaleziono tam skradzio-
ne w 2016 r. w Warszawie prawo 
jazdy, dowód osobisty i kilka in-
nych dokumentów tożsamości 
z krajów europejskich. Mężczy-
zna był również poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Prusz-
kowie w celu doprowadzenia do 
zakładu karnego.

36-letni mężczyzna również 
miał więcej za uszami niż tylko 
lombard. W lipcu 2019 r. w przy-
chodni w Pruszkowie ukradł dwa 
portfele i dokumenty.

Cała trójka usłyszała zarzut 
kradzieży z włamaniem. Dodatko-
wo 24-latek otrzymał dwa zarzuty 
ukrywania dokumentów, a 36-la-
tek zarzut kradzieży mienia.

Może im grozić nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.  EL

BRWINÓW
Mieszkańcy Parzniewa 
wystosowali petycję  
w sprawie zwiększenia 
liczby kursów gminnej 
linii autobusowej B6, 
spotkali się jednak  
z odmową spełnienia 
swoich oczekiwań.  
O powody decyzji 
zapytaliśmy burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego.

P od koniec ubiegłego 
roku gmina Brwinów 
rozstrzygnęła przetarg 
i podpisała umowę na 

obsługę jedenastu linii auto-
busowych na swoim terenie. 
Jesienią o zwiększenie często-
tliwości kursowania pojazdów 
relacji Brwinów Rynek-Parz-
niew-Pruszków PKP zaapelowa-
li w petycji mieszkańcy osiedla 
przy granicy Brwinowa i Prusz-
kowa. Pod dokumentem podpi-
sało się ponad 300 osób, które 
postulują aby autobusy B6 kur-
sowały co godzinę od poniedział-
ku do piątku w godz. 6.00-18.00.

Główny argument na rzecz tej 
zmiany to ułatwienie dojazdu 
uczniom do Zespołu Szkół nr 2 
w Brwinowie. – Dzieci mają bar-
dzo ograniczone możliwości wy-
boru autobusów, w szczególności 
powrotnych ze szkoły. Mając na 
uwadze, że rozkład jazdy kon-
sultowany był z dyrekcją szkoły, 

Nie będzie częstszych kursów linii B6

zastanawia fakt, że w godzinach 
od 13.00 do 17.00 autobusy kur-
sują aż co dwie godziny – czyta-
my w petycji.

W połowie listopada zeszłego 
roku do sprawy oficjalnie odnio-
sły się władze gminy. W piśmie 
czytamy, że modyfikacja roz-
kładu jazdy nie jest brana pod 
uwagę ze względu na duże kosz-
ty utrzymania takich połączeń 
i spodziewany spadek docho-
dów gminy w 2020 r.

Odmowa nie ostudziła jed-
nak oczekiwań. – Petycja miała 
na celu przede wszystkim po-
prawę dojazdu dzieci z sołec-
twa Parzniew do szkoły w SP2 
w Brwinowie. Na dzień dzisiej-
szy, autobusy jeżdżą co 2 go-
dziny przez co wielu uczniów 
musi czekać po 1,5 h na autobus 
aby wrócić do domu. Burmistrz 

Kosiński od co najmniej od 2 lat 
był informowany o tym fakcie, ale 
jedynie co zrobił to wprowadził 
jeden dodatkowy autobus o go-
dzinie 8 rano, tak aby dziecia-
ki nie musiały jechać do szkoły 
już o godzinie 7.11 chociaż mia-
ły lekcje na późniejsze godziny. 
Chcę zaznaczyć, że tyczy się to 
uczniów klas 4-8 którzy do ze-
szłego roku nie miału dostępu 
do świetlicy (niestety nie prze-
widuje tego ustawa) – zaznacza 
jeden z mieszkańców Parznie-
wa i sygnatariusz petycji.

O to, czy ponowne rozważe-
nie petycji w tej sprawie bra-
ne jest pod uwagę, zapytaliśmy 
burmistrza Arkadiusza Kosiń-
skiego. – Wprowadzając gmin-
ną komunikację mieliśmy dużo 
więcej autobusów. O tym, które 
kursy zostały, zdecydowali sami 

pasażerowie. Zrezygnowaliśmy 
z tych kursów, które przewoziły 
powietrze. Mieliśmy już sytuację, 
kiedy pod wnioskiem o dodatko-
wy kurs podpisało się 400 miesz-
kańców Żółwina. Uruchomiliśmy 
to połączenie i okazało się, że ko-
rzysta z niego jedna osoba – mówi 
brwinowski włodarz. – Dodatko-
wo koszty są bardzo duże. Stąd od-
powiedź negatywna. Jednocześnie 
zwracam uwagę, że dopłacamy 
miastu Pruszków do linii autobu-
sowej nr 4. Jak autobus wyjeżdża 
z Pruszkowa na przejeździe kole-
jowym w ciągu ul. Przejazdowej 
i wjeżdża do Parzeniewa, to ten 
przejazd do granicy Pruszkowa 
finansuje gmina Brwinów. Miesz-
kańcy Parzniewa mają więc nie tyl-
ko autobusy B4, ale też właśnie linię 
nr 4. A to, co zmieniło się w cią-
gu ostatnich dwóch lat, to jeszcze 
uruchomienie przystanku kole-
jowego i kursy Kolei Mazowiec-
kich – dodaje Arkadiusz Kosiński.

A co z uczniami dojeżdżają-
cymi do ZS nr 2? – We wrześniu 
ubiegłego roku podczas spotka-
nia z mieszkańcami zgłoszono mi, 
że jest duża grupa dzieci, które 
później zaczynają lekcje i poja-
wiła się prośba o dodatkowy po-
ranny kurs. Uruchomiliśmy go. 
Tak naprawdę zgłosiło się na ten 
kurs kilkoro dzieci, które gdyby 
nie ten autobus musiałyby czekać 
na rozpoczęcie zajęć w świetlicy. 
Wiadomo, że każdy chciałby, aby 
autobusy kursowały jak najczę-
ściej, ale to po prostu zbyt duży 
koszt. Nie stać nas na to – mówi 
burmistrz Kosiński.  EL
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PRUSZKÓW
W pierwszą sobotę 
marca Stowarzyszenie 
Wspólnie Pruszków 
Rozwijamy zachęca  
do udziału w społecz-
nym sprzątaniu  
Parku Potulickich.

T ego typu oddolne ak- 
cje sprzątania mia-
sta potrafią przyno-
sić świetne rezultaty 

i mobilizować mieszkańców. 
W ubiegłym roku z inicjatywy 
radnego Edgara Czopa ochotnicy 
uprzątnęli m.in. Skałki przy Parku 
Żwirowisko i zagajniki w Parku 
Mazowsze. We wrześniu Sto-
warzyszenie WPR sprzątało też 
„Potulika”, a mobilizacja połą-
czona była ze zbiórką charyta-
tywną na rzecz Kacpra Pacaka  
i Filipa Garnowskiego.

W marcu ochotnicy po raz ko-
lejny chwycą za rękawice i worki 
w Parku Potulickich. – W marcu 
powitamy wiosnę 2020. Liczymy, 
że będzie to piękny, słoneczny 

W marcu społeczne 
sprzątanie Parku Potulickich

i radosny czas. Aby był jeszcze 
lepszy, pragniemy zadbać o na-
sze miasto. Zacznijmy od Parku 
Potulickich. Zapraszamy wszyst-
kich na wspólne sprzątanie nasze-
go ukochanego Parku w Centrum 
Miasta! Spotkajmy się 7 marca 
o godzinie 10.00. Dla wszystkich 
chętnych będziemy mieli przy-
gotowane worki i rękawice. Za-
dbajmy o wspólną przestrzeń, 
niech zachwyca nas wiosną i la-
tem. Do zobaczenia! – czytamy 
w zaproszeniu.  EL
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PIASTÓW

Tesco zniknęło 
z Piastowa

Dobrze znany sklep wielkopowierzchniowy w Piasto-
wie został zamknięty. Piątek 24 stycznia był ostatnim 
dniem sprzedaży. Kartka, która widniała na szybie 
dyskontu informowała, że od 25 stycznia zaprasza 
do innych sklepów Tesco, zlokalizowanych w War-
szawie przy ul. Połczyńskiej 121, ul. Górczewskiej 218, 
al. KEN 14 oraz ul. Fieldorfa 41. Problem w tym, że 
te punkty są znacznie oddalone od al. Tysiąclecia 

w Piastowie. Alternatywą dla Tesco może być Kau-
fland, który powstaje. Zostanie on zlokalizowany przy 
ul. Warszawskiej 1. Dla wielu mieszkańców zamknięcie 
Tesco to koniec pewnego etapu. Na forach interneto-
wych wiele osób opisuje nawet swoje wspomnienia 
związane z tym sklepem. Co pojawi się w miejscu pia-
stowskiego Tesco? Według miejskiej legendy ma poja-
wić się tam hipermarket budowlany Castorama. SO

PIASTÓW
Kolejne środki zewnętrz-
ne trafią do nowo 
powstającej przychodni 
w Piastowie. Miasto 
otrzymało dotację finan-
sującą 40 proc. kosztów, 
a także nisko oprocento-
waną pożyczkę. 
Łączna kwota wsparcia 
to ponad 2,8 mln zł.

O bie formy wsparcia 
są ze sobą powiąza-
ne. Burmistrz miasta 
wraz ze skarbnikiem 

podpisali umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Dotyczą one właśnie udzielenia do-
tacji i nisko oprocentowanej po-
życzki. Środki zasilą kończącą się 
budowę nowej filii przychodni 
SPZOZ „Piastun” w al. Piłsudskiego.

– Dotacja i niskooprocentowa-
na pożyczka, to wsparcie które 

„Piastun” otrzymuje kolejną 
dotację, a także pożyczkę

zostało udzielone z tytułu bu-
dowy obiektu o niskim zuży-
ciu energetycznym. Nowa filia 
piastowskiej przychodni będzie 
budynkiem na miarę XXI wieku, 
cechującym się bardzo wysokimi 
efektami ekologicznymi – poin-
formował piastowski magistrat.

Warto też przypomnieć, że urząd 
otrzymał już wcześniej dofinan-
sowanie do budowy przychodni 
w wysokości 4 mln zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.Co na ten moment dzieje 
się na placu budowy? Trwają już 
prace wykończeniowe. Powstaje 
także nowy odcinek ul. Skorupki. 
Wygląda na to, że całkiem nie-
długo piastowianie skorzysta-
ją z usług nowej placówki. SO

PRUSZKÓW
Po publikacji „Gazety 
Wyborczej” opisującej 
sprawę śmierci 64-let-
niego pana Andrzeja, 
który nie doczekał 
przeprowadzenia badań 
w Szpitalu na Wrzesinie, 
postępowanie wyjaśnia-
jące wszczął Rzecznik 
Praw Pacjenta. 
Okoliczności bada 
też prokuratura.

J ak dowiadujemy się z arty-
kułu „Gazety” pan Andrzej 
trafił do pruszkowskiej lecz-
nicy w listopadzie ubiegłego 

roku z silnym bólem, wymiotami 
i biegunką. Była to sobota. Pacjen-
towi zlecono gastroskopię, ale do-
piero na wtorek. Z relacji rodziny 
wynika, że stan 64-latka stale się 

Szpital na Wrzesinie pod lupą 
prokuratury i Rzecznika Praw Pacjenta

pogarszał, ale nie wywołało to od-
powiedniej reakcji lekarzy.

Na doniesienia prasowe o tej 
sprawie zareagował Rzecznik 
Praw Pacjenta. – Rzecznik dniu 
20 stycznia br. z własnej inicja-
tywy, na podstawie doniesienia 
medialnego, wszczął postępo-
wanie wyjaśniające w zakresie 
uprawdopodobnienia naruszenia 

prawa pacjenta do świadczeń 
zdrowotnych. Zgodnie z arty-
kułem 8 ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
pacjent ma prawo do świadczeń 
zdrowotnych, które odpowiada-
ją wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej, są udzielane z nale-
żytą starannością w warunkach 
spełniających wymagania fachowe 
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I i sanitarne – informuje Małgorza-
ta Duda z biura Rzecznika.

Jak dodaje, postępowanie jest 
prowadzone w kierunku wyja-
śnienia czy pacjent miał prze-
prowadzane wszystkie konieczne 
badania, oraz czy adekwatnie do 
stanu pacjenta był prowadzony 
proces diagnostyczno-leczniczy.

Okoliczności śmierci pana An-
drzeja wyjaśnia też prokuratura. 
Od jednoznacznych komentarzy 
powstrzymuje się dyrekcja pla-
cówki i pruszkowskie starostwo 
powiatowe, które jest organem 
prowadzącym dla szpitala. – Ro-
dzinie składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia. W tej sprawie 
prowadzone jest postępowa-
nie pod nadzorem prokuratu-
ry. W związku z powyższym nie 
udzielamy żadnych informacji, 
które miałyby związek ze spra-
wą, do chwili zakończenia pro-
wadzonego postępowania – za-
znacza Agnieszka Kuruliszwili, 
rzecznik prasowy starostwa po-
wiatowego w Pruszkowie. EL
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Nowy sprzęt, bogatsza oferta medyczna i lepszy 
komfort dla pacjentów Szpitala Zachodniego 

Nostatnim roku grodziski 
szpital dokonał potężne-
go zakupu nowego sprzętu 
specjalistycznego, który już 

ulepsza jakość i dostępność do różnych 
badań i świadczeń. Lista jest długa. 
Placówka zakupiła tor wizyjny do za-
biegów laparoskopowych chirurgicz-
nych i neurochirurgicznych, 10 łóżek 
ortopedycznych, myjnię i suszarkę 
z oprzyrządowaniem do sterylizacji 
narzędzi chirurgicznych i endosko-
powych, szafę mroźniczą dla osocza, 
dwie sztuki płuczko-dezynfektorów, 
dwa cykloergometry dla rehabilitacji 
kardiologicznej, myjkę endoskopową 
z szafą i wózkiem, modernizuje trzy 
oddziały szpitalne (ortopedię, neuro-
logię i neurochirurgię) oraz aparat Al-
lura, wykorzystywany do wszczepiania 
rozruszników serca. 

-Nowy sprzęt i wyposażenie oddzia-
łów zwiększy bez wątpienia komfort 
i bezpieczeństwo pacjentów. Moderniza-
cja trzech istotnych oddziałów: ortopedii, 

neurologii i neurochirurgii to nie tylko 
lepsze wykorzystanie infrastruktury 
szpitalnej i zwiększenie liczby łóżek, 
ale przede wszystkim lepszy komfort 
dla pacjentów – mówi Krystyna Płukis, 
dyrektor Szpitala Zachodniego w Gro-
dzisku Mazowieckim.

 Sprzęt udało się pozyskać dzięki 
współpracy i dofinansowaniu przez 
Starostwo Powiatu Grodziskiego, mia-
sta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz 
Gmin Żabiej Woli i Jaktorowa. Nie trze-
ba nikogo przekonywać, że usprawnia 
on pracę personelu medycznego, a to 
z kolei przekłada się na bezpieczeństwo 
pacjentów, znacząco wpływa na liczbę 
przeprowadzanych operacji. Zakup no-
wego sprzętu oraz wymiana starego na 
nowy zmniejszy kosztów napraw, które 
z roku na rok stale rosną. 

 Zakup myjni i suszarki z oprzyrzą-
dowaniem do Centralnej Sterylizator-
nii był dla nas priorytetem. Jego zakup 
wymusiła poważna awaria wyeksplo-
atowanej myjni oraz podwojenie liczy 

zabiegów urazowo ortopedycznych. Na-
leżało zwiększyć liczbę procesów ste-
rylizacji narzędzi, by sale operacyjne 
mogły pracować do godziny 22:00 non 
stop - wyjaśnia Ewa Kalińska, kierow-
nik Centralnej Sterylizatornii. 

Odwiedziliśmy również Zakład Dia-
gnostyki Endoskopowej. Przed gabine-
tem oczekiwali na przyjęcie pacjenci. 
Dla niektórych to nie pierwsza wizyta 
w pracowni gastrologii. 

-Z pomocy medycznej zakładu ko-
rzystałam nie tylko ja, ale i mój mąż, 
któremu bezpiecznie usunięto polipy 
dolnego odcinka przewodu pokarmo-
wego. Mój mąż bardzo się obawiał za-
biegu, ale i ewentualnych komplikacji 
– tłumaczy pani Barbara, jedna z pa-
cjentek pracowni. 

Warto wspomnieć, że w Zakładzie 
Diagnostyki Endoskopowej, wykonu-
je się ponad 3 tys. rocznie zabiegów 
endoskopowych i badań diagnostycz-
nych w kierunku gastroskopii, kolono-
skopii, ale również w kierunku dróg 
żółciowych oraz trzustki. Endosko-
pia jest szczególną specjalizacją me-
dyczną, w której nowoczesny sprzęt 
spełnia kluczowe znaczenie. Od tego 
bowiem zależy sprawne i bezpieczne 
wykonanie danego badania. Zakupio-
na nowoczesna myjka endoskopowa 
z szafką i wózkiem zapewnia bez-
pieczną dezynfekcję aparatury, eli-
minuje uszkodzenie mechaniczne 
sprzętu, zwiększa bezpieczeństwo 

pacjentów podczas wykonywania za-
biegu lub badania. 

 Myjnia umożliwia sprawną dezyn-
fekcję endoskopów w krótkim czasie, 
co przekłada się na wykonanie więk-
szej liczby zabiegów w ciągu jedne-
go dnia – wyjaśnia dr Krystian Żuk, 
lekarz gastrolog, kierownik Zakładu 
Diagnostyki Endoskopowej grodzi-
skiego szpitala.

Poprawi się także komfort pacjen-
tów cierpiących na choroby nerek 
i dojeżdżających do szpitalnej stacji 
dializ. Zakupiono dwa – 9 osobowe 
Busy, które dostosowane są do prze-
wozu osób niepełnosprawnych. Po-
jazdy ruszyły w trasę 16 stycznia tego 
roku. Pacjenci są zachwyceni wygodą, 
świeżością i bezpieczeństwem w cza-
sie podróży. 

Oddział neurologiczno – udarowy 
otrzymał nowe płuczko-dezynfektory 
w miejsce starych wyeksploatowanych. 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicz-
nej wzbogacił się o dodatkowe dwa 

cykloergometry, które monitorują pra-
ce serca podczas wysiłku. 

Oddziały Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii i SOR-u otrzymały respiratory 
a oddział urologii aparat USG. 

Ministerstwo Zdrowia przekazało 
szpitalowi na zakup Angiografu kwotę 
1,8 mln zł a pozostałą kwotę w wysoko-
ści również 1,8 mln zł otrzymaliśmy od 
Powiatu grodziskiego i miasta Grodzisk 
Mazowiecki. Angiograf zainstalowany 
został w Pracowni Rentgenodiagno-
styki II, w której wykonywane są zabie-
gi trombektomii u pacjentów z udarem 
niedokrwiennym mózgu. 

Z usług szpitala korzystają codziennie 
nie tylko mieszkańcy powiatu grodzi-
skiego, ale także powiatów ościennych. 
Nowoczesny sprzęt to poprawa bezpie-
czeństwa pacjentów, jakości świad-
czonych usług, rozwój nowoczesnych 
metod leczenia, zadowolenie pacjen-
tów i pracowników – mówi Krystyna 
Płukis, dyrektor Szpitala Zachodniego 
w Grodzisku Mazowieckim.
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PRUSZKÓW

Była księgowa miała  
ukrywać dokumenty

Mundurowi zatrzymali 46-letnią kobietę, która w swoim 
mieszkaniu miała bezprawnie przetrzymywać dokumen-
tację uczniowskich klubów sportowych. – Policjanci z wy-
działu do walki z przestępczością gospodarczą uzyskali 
informację, że była księgowa uczniowskich klubów spor-
towych ukrywa dokumentację klubów, nie mając do tego 
żadnych umocowań prawnych. W trakcie czynności oka-
zało się, że od września 2019 roku kobieta nie prowadziła 

już księgowości klubów i mimo wielokrotnych próśb zwro-
tu dokumentów w postaci faktur za 2018 rok, nie oddała ich  
i unikała kontaktu z prezesem – informuje podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Kobieta przyznała się do posiadania dokumentów, ale 
nie przyznała się do ich ukrywania. – W trakcie przeszukania 
zabezpieczono faktury klubów za 2018 rok. Kobieta została 
zatrzymana – wyjaśnia podkom. Kańka.  EL
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REGION
Nie żyją dwa psy, które 
spacerowały po terenie 
Pruszkowa. Najprawdo-
podobniej zjadły zatrutą 
kiełbasę. O wszystkim 
została powiadomiona 
policja, która prowadzi 
dochodzenie w tej sprawie.

O tym, że ktoś na terenie 
Pruszkowa rozrzuca 
trutkę poinformowa-
ła internautów pani 

Dorota. We wpisie na Facebo-
oku czytamy, że: „Od pewnego 
czasu ktoś na terenie Pruszkowa 
i okolic rozrzuca zatrutą kiełbasę. 
Karinka nie żyje. Nutek w stanie 
ciężkim. Poszkodowane są też in-
ne psy w tym hodowli Tosa-Inu 
i buldożków, mieszczącej się na 
posesji obok hoteliku w którym 
przebywała Karinka. Sprawa zgło-
szona na Policje. Monitoring na 
którym widać wrzucającego za-
bezpieczony. Znaleziona kiełbasa 

przekazana do badań na Policji. 
Będzie też sekcja”.

Skontaktowaliśmy się z prusz-
kowską policją, aby spytać o szcze-
góły w tej sprawie. Jest jednak za 
wcześnie, żeby mówić o szcze-
gółach. – Otrzymaliśmy zawia-
domienie w tej sprawie od osoby 
prywatnej. Dotyczyło otrutych 

zwierząt. My mamy informacje, że 
nie żyją dwa psy. Na ten moment 
mogę powiedzieć tylko tyle, że po-
licjanci prowadzą czynności w tej 
sprawie. Potwierdzam też, że został 
zabezpieczony monitoring – mó-
wi nam podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.  SO

REGION
Główny Inspektorat 
Ruchu Drogowego  
poinformował o roz-
pisaniu przetargu na 
zakup i instalację  
26 nowych fotorada-
rów. Jeden z nich sta-
nie w Alejach Jerozo-
limskich w Ursusie.

W ten sposób punkt 
w Alejach Jerozo-
limskich został 
zakwalifikowany 

jako jeden z najbardziej niebez-
piecznych w kraju. W wytypowa-
niu lokalizacji przeznaczonych 
do objęcia nadzorem pomógł 
Instytut Transportu Samocho-
dowego, który pracował w kon-
sorcjum z firmą Heller Consult. 
Na zlecenie Centrum Automa-
tycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym wykonana została 
analiza stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, obejmu-
jąca wszystkie drogi publicz-
ne w Polsce, ze szczególnym 

Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich

uwzględnieniem liczby osób 
rannych oraz zabitych.

Instytut opracował wykaz 
miejsc szczególnie niebez-
piecznych, w których  w pierw-
szej kolejności powinny zostać 
zainstalowane urządzenia re-
jestrujące. Przy wyborze loka-
lizacji weryfikowano obecność 
potencjalnych źródeł zagrożeń 
i czynników zwiększających 
prawdopodobieństwo wypad-
ku. Pod uwagę wzięto obecność 
obiektów, takich jak przejścia dla 
pieszych, ścieżki rowerowe czy 
miejsca użyteczności publicznej, 
generujące większy ruch. Wy-
stępowanie tego typu obiektów 
w promieniu 500 m od miejsca 
koncentracji zdarzeń stanowiło 

dodatkowy argument za obję-
ciem odcinka drogi lub obiektu 
drogowego automatycznym nad-
zorem nad ruchem drogowym. 
Kolejnym etapem kwalifikacji 
miejsca do ustawienia stacjonar-
nego urządzenia rejestrującego 
była analiza geometrii przebie-
gu drogi pod kątem jej wpływu 
na prawidłowość pomiaru oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego w analizowanym punkcie 
– informuje Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego.

Instalacja nowych urządzeń 
rejestrujących rozpocznie się 
w IV kwartale 2020 r. W Alejach 
Jerozolimskich urządzenie po-
jawi się na wysokości numeru 
249 w Ursusie.  EL
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Uważajcie na psy! Ktoś rozrzuca trutkę  
w Pruszkowie i okolicach…
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PIASTÓW
Piastowski magistrat 
ogłosił przetarg  
zaprojektowanie  
i budowę parkingu w 
systemie „Parkuj i Jedź”. 
Zadanie ma zostać 
wykonane do końca 
września tego roku.

Jak wszyscy już dobrze wie-
dzą, teren przeznaczony na tę 
inwestycję to centralna część 
Piastowa, czyli rejon ul. Po-

niatowskiego. Parking zostanie 
wybudowany w bliskiej odległości 
od stacji kolejowej PKP. Wykonaw-
ca, który zwycięży w przetargu 
będzie musiał zaprojektować 
i wykonać przebudowę jezdni 
ul. Poniatowskiego w zakresie 

Jest przetarg na budowę  
„Parkuj i Jedź” w Piastowie

zmniejszenia jej szerokości oraz 
wybudować parking na 106 miejsc 
i jezdnie manewrowe.

I to nie koniec. Inwestycja ta 
przewiduje też cztery prostopadłe 
miejsca postojowe przeznaczone 
do ładowania samochodów elek-
trycznych, dwa zjazdy na parking 
z ul. Poniatowskiego, chodniki 
o szerokości dwóch metrów, a tak-
że budowę odwodnienia. Całość 
zostanie oświetlona energoosz-
czędnymi oprawami LED (słupy 
będą aluminiowe w kolorze gra-
fitowym). Pomyślano też o ro-
werzystach i specjalnie dla nich 
powstanie wiata na 25 jednośla-
dów, w tym dwa stanowiska do ła-
dowania rowerów elektrycznych. 
Oprócz tego ustawione zostaną 
stojaki umożliwiające zapięcie 
minimum 20 rowerów.

Teren wokół zostanie ozdo-
biony różnymi nasadzeniami, 

a na niezagospodarowanej zie-
mi pojawi się trawa.

– Inwestycja ma na celu 
usprawnienie działania sys-
temu komunikacji zbiorowej 
(obsługa stacji kolejowej Pia-
stów PKP) poprzez poprawie-
nie dostępu do infrastruktury 
parkingowej, zarówno rowero-
wej jak i samochodowej, dla po-
dróżujących w systemie „Pakuj 
i Jedź”. Inwestycja przyczyni się 
również do zwiększenia wyko-
rzystania transportu publiczne-
go względem samochodowego, 
a tym samym do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń powie-
trza oraz zmniejszenia poziomu 
hałasu – czytamy w dokumen-
tacji przetargowej.

Opracowanie dokumentacji 
ma nastąpić do 30 czerwca, nato-
miast wykonanie robót budowla-
nych do 30 września.  SO

REGION
Rozpoczęły się przygo-
towania do pierwszej 
edycji budżetu obywa-
telskiego województwa 
mazowieckiego. Na 
pomysły mieszkańców 
przeznaczono 25 mln zł. 
Wkrótce ruszy  
nabór wniosków.

Bdżet obywatelski to na-
rzędzie dobrze znane 
mieszkańcom nasze-
go regionu. Na pozio-

mie gmin realizowane jest m.in. 
w Pruszkowie, Milanówku i w 
Podkowie Leśnej. Polega na tym, 
że część pieniędzy z kasy dane-
go samorządu przeznacza się na 
realizowanie pomysłów samych 
mieszkańców. O tym, który pro-
jekt otrzyma finansowanie, de-
cyduje się w trakcie głosowania. 
Po raz pierwszy w swojej histo-
rii z tego rozwiązania chcą sko-
rzystać władze województwa 
mazowieckiego. – Budżet oby-
watelski świetnie sprawdził się 
już w wielu miastach i dzielni-
cach. My idziemy o krok dalej 
i oddajemy głos mieszkańcom 
całego województwa. To duże 
przedsięwzięcie, ale jesteśmy 
do niego dobrze przygotowani. 
Mieszkańcy mogą liczyć na na-
sze wsparcie na każdym etapie 
procesu – podkreśla Mirosław 

W budżecie obywatelskim 
Mazowsza czeka 25 mln zł

Adam Orliński, wiceprzewodni-
czący sejmiku województwa ma-
zowieckiego.

Do rozdysponowania jest 25 
mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) 
na pulę podregionalną i 20 proc. 
(5 mln zł) na projekty ogólnowoje-
wódzkie. – W przypadku naszego 
budżetu obywatelskiego bardzo 
ważne są dwie kwestie – inwe-
stycja może być realizowana tylko 
na nieruchomościach, do których 
województwo ma tytuł prawny do 
dysponowania i musi dotyczyć 
zadań własnych województwa. 
Kolejny krok to nabór projektów. 
Nie wymagamy szczegółowego 
kosztorysu – wystarczy pomysł 
i orientacyjny koszt. Szczegóło-
wą kalkulację bierzemy na siebie 

– podkreśla Tamara Borkowska, 
zastępca dyrektora Departamen-
tu Organizacji urzędu marszał-
kowskiego.– Składanie projektów 
i głosowanie odbywać się będzie 
elektronicznie. Projekty moż-
na będzie także składać osobi-
ście lub wysłać pocztą – dodaje.

Nabór wniosków rozpocznie 
się 2 marca i potrwa do końca 
miesiąca. W kwietniu i maju na-
stapi formalna weryfikacja pro-
jektów. Od 20 lipca do 16 sierpnia 
będzie trwało głosowanie. Pod 
koniec sierpnia poznamy wy-
niki głosowania.

Wszystkie informacje o tym jak 
zgłaszać swoje pomysły znajdu-
ją się na stronie https://mazovia.
budzet-obywatelski.eu/.  EL
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405

• Skup wszystkich aut na kasację 
508206738 

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

USŁUGI

Ocieplenia poddaszy,  
piana PUR, izolacje 
poddaszy, natrysk pianki  
tel 604 489 255 
www.purterm.pl 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, , 
prześwietlanie drzew 
owocowych; ochrona 
roślin (w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu. 
Praca w Pruszkowie,  
tel. 509-683-032 

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

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

• Poszukujemy kierowców  
do pracy kat B, zarobki  
2500-5000 pln,  
CV kontakt@fairplaytaxi.pl  
lub pod numerem  
607-073-354

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

 NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha  
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio  
tel. 668566576

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

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

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni 
200 m2, I piętro z windą  
w Podkowie Leśnej,  
ul. Jana Pawła II 13  
tel 601 612 930

• 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

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

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

DAM PRACĘ

• Docierplanie Budynków  
795 96 96 96

• Hydraulik tel. 535872455 

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

• Transport ciężarówka dop. 
masa całkowita 10t wywrot  
tel. 22 758 52 77  
lub 609-821-024 

• 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  

SPRZEDAM

• Sprzedam sadzonki cisa  
z własnego ogrodu. Cena od 1 zł. 
Pruszków 694 964 576

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

SPEKTAKL „MUSICAL GREASE”  
W DNIU 16.02.2020  

W PRUSZKOWIE CKIS ODWOŁANY
Bilety można zwrócić w miejscu ich zakupu. 
Bilety zakupione na portalach” kupbilecik.pl, 
biletyna.pl, eBilet.pl zostaną automatycznie 
zwrócone na konto wpłacającego.

W ramach rekompensaty proponujemy 
udział w spektaklu  „Kabaret na żywo Andrzej 
Poniedzielski” z okazji Dnia Kobiet 7 marca  
w Pruszkowie CKiS. Dla osób zwracających 
bilety na „Musical Grease” w cenie promocyjnej 
po 65 zł.

Informacja szczegółowa:  
Agencja Artystyczna Artex, tel. 515 400 723

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) zawiadamiam, 
że w dniu 20 stycznia 2020 r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 
użytku publicznego polegające na „budowie urządzeń i obiektów służących 
do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie 
zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną 
oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, składająca się z budynków 
centrum operacyjnego stanowiących miejsce pracy służb operacyjnych, 
w tym kontrolerów ruchu lotniczego, a także obiektów towarzyszących  
i infrastruktury technicznej, pełniących funkcje uzupełniające i zapewniających 
zaplecze techniczno-administracyjne dla pracowników i realizacji zadań 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”. Adres zamierzenia inwestycyjnego: 
działka o nr ew. 616/16 z obrębu o nr ew. 0013 Reguły, jedn. ew. 142104_2 
Michałowice, przy al. Powstańców Warszawy w miejscowości Reguły, gmina 
Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,  
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni 
w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze 
obwieszczeń).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a, doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze 
publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godzinach przyjęć 
interesantów: poniedziałki 13-16; czwartki 8-12). 

Data publicznego obwieszczenia 31 stycznia 2020 r.
WI-I.7820.3.19.2019.RF

Burmistrz Miasta Piastowa informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  dnia 
27.01.2020 r. do dnia  17.02.2020 r. zostały  wywieszone: wy-
kaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta 
Piastowa przeznaczonych do zbycia oraz wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.     

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

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn – 

www.nadarzyn.pl (BIP) oraz  
na tablicach ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy 
Nadarzyn został zamieszczony 

wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania  

w najem.

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. 


