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Słuszna decyzja czy nóż w plecy? 
Gorąco wokół Lidla w Komorowie

REGION
Sprawa budowy marketu Lidl 
w Komorowie nabiera tempa. 
I wywołuje duże emocje. 
Starostwo powiatowe 
w Pruszkowie wydało pozwo-
lenie na budowę tego obiektu. 
Część mieszkańców nie kryje 
oburzenia. Co w tej sytuacji 
zrobi gmina?

M ożliwość powstania skle-
pu dużej sieci dyskontów 
u zbiegu alei Marii Dą-
browskiej i Starych Lip 

w Komorowie budzi kontrowersje od 
momentu, kiedy pomysł ujrzał świa-
tło dzienne. A stało się tak kilka lat te-
mu. Część mieszkańców miasta-ogrodu 

DODATEK ZDROWIE / str. 05 /

MICHAŁOWICE
Zamieszanie wokół
WKM / str. 3 /

PRUSZKÓW
Śmierć pacjenta w Szpitalu 
na Wrzesinie / str. 4 /

BRWINÓW
Wycinka drzew przy Solidarności
w Parzniewie / str. 6 /
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REGION
Będzie darmowa 
komunikacja / str. 4 /

zdecydowanie protestuje. Pod sprzeciwem 
podpisało się tysiąc osób z tej 3,5 tysięcz-
nej miejscowości. W sprawę zaangażo-
wano też konserwatora zabytków, który 
mógłby objąć miejsce planowanej budo-
wy swoją ochroną. Gminni radni obecnej 
kadencji w trybie pilnym uchwalili plan 
zagospodarowania przestrzennego, który 
nie dopuszcza powstania tam wielkopo-
wierzchniowych obiektów. Tymczasem 
ostatniego dnia stycznia tego roku, na dwa 
dni przed uprawomocnieniem się planu, 
decyzję o pozwoleniu na budowę wydało 
pruszkowskie starostwo powiatowe. Na 
sesji rady powiatu, która odbyła się we 
wtorek, 4 lutego, zawrzało. Mieszkańcy 
Komorowa, którzy oczekują zablokowania 
inwestycji, nie kryli oburzenia. – Wbiliście 
nam nóż w plecy – mówił Michał Jeżew-
ski, przewodniczący Osiedla Komorów.

NASTĘPNE WYDANIE 28 LUTEGO
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mln zł –  tyle będzie kosztować rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie. 
Brwinowski urząd gminy wybrał wykonawcę tej inwestycji. 
W nowym obiekcie uczniowie pojawią się we wrześniu 2021 r. 5

R E K L A M A

Monika walczy z rakiem. 
I potrzebuje naszej pomocy

nowotwór złośliwy. HER 2 dodat-
ni jest bardzo agresywny, szybko 
się rozwija, często daje przerzu-
ty. Nieleczony zabija.

Rak w piersi Moniki ma 3 cm. 
Kiedyś dawał najgorsze rokowa-
nia, teraz można go skutecznie 
pokonać. Monika na rozpisa-
ną chemioterapię i terapię ce-
lowaną. Czeka też ją operacja 
usunięcia guza i po badaniach 
genetycznych trudna decyzja 
– czy zmierzyć się z decyzją usu-
nięcia drugiej piersi i jajników.

Żeby zwiększyć szansę na wy-
leczenie, Monika potrzebuje tzw. 
podwójnej blokady. To podłącza-
nie dwóch leków: transtuzumabu 
i pertuzumabu. Niestety leczenie 
pertuzumabem nie jest w przy-
padku Moniki refundowane, bo 
nie ma przerzutów do węzłów 
chłonnych. Jeszcze. Koszt terapii 
tym lekiem to 90 tysięcy złotych. 
– Zróbmy co w naszej mocy, by 
Monika utarła nosa nowotwo-
rowi, szła przed siebie, kochała 
i miała szansę być jeszcze dłu-
gi czas supermamą dla Błaże-
ja – apelują przyjaciele Moniki.

Zbiórka dla Moniki prowadzo-
na jest na portalu pomagam.pl 
pod nazwą „Rak piersi odbiera 
nam Monikę”. EL

PRUSZKÓW
Monika, młoda 
mama, z pochodze-
nia pruszkowianka, 
zmaga się z diagnozą, 
której nikt nie chciał-
by usłyszeć. Rak pier-
si. W jej przypadku 
skuteczne leczenie 
nie jest refundowa-
ne. Trwa internetowa 
zbiórka środków na 
terapię, która może 
uratować życie.

W szystko zaczęło się 
w lutym zeszłego 
roku, gdy podczas 
rutynowej kontro-

li na USG stwierdzono w jed-
nej piersi jakąś zmianę. Lekarze 
uspokajali, że to nic groźnego, 
zwykły gruczolakowłókniak, pro-
szę monitorować i przyjść na 
kontrolę za jakiś czas. W grudniu 
Monika wyczuła w piersi guzek. 
Po badaniu USG okazało się, że 
to nie gruczolakowłókniak, lecz 

REGION
Wracamy do opisywa-
nego w poprzednim 
wydaniu tematu ewen-
tualnej likwidacji przejaz-
du kolejowo-drogowego 
w Parzniewie. O moż-
liwościach utrzymania 
przeprawy władze 
gmin porozmawiają 
na najbliższym 
konwencie 
w pruszkowskim staro-
stwie powiatowym.

P rzejazd przez tory PKP 
w Parzniewie funkcjo-
nuje od 2014 r. czyli od 
momentu zamknięcia 

przeprawy w ciągu ul. Działko-
wej, gdzie rozpoczęto budowę 

O przejeździe w Parzniewie na konwencie gmin

tunelu. Od jesieni ubiegłego ro-
ku podziemnym korytarzem na 
Działkowej kierowcy już jeżdżą, 
pojawiło się więc pytanie o przy-
szłość sąsiedniego przejazdu 
w poziomie torów. O tym, że 
PKP PLK nosiło się z zamiarem 
likwidacji tej nitki poinformował 
wiceprezydent Konrad Sipiera. 

Przekazał także, że władzom 
Pruszkowa udało się przekonać 
kolejarzy do innego rozwiązania.

Jest jednak warunek. PKP PLK 
oczekuje od gmin Pruszków 
i Brwinów oraz od starostwa 
powiatowego w Pruszko-
wie uczestnictwa w kosztach 
utrzymania przeprawy i jej 
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 modernizacji. To kwoty rzę-

du 2 mln zł na dostosowanie 
przejazdu do obowiązujących 
standardów i 460 tys zł za rocz-
ne funkcjonowanie.

Wolę dołożenia się do tego 
przedsięwzięcia zadeklarowa-
ły już władze Pruszkowa. Gmi-
na Brwinów propozycję rozważa. 
A jak do tej sprawy odnosi się 
pruszkowskie starostwo? Jak 
ustaliliśmy, tu również pochy-
lono się nad ofertą PKP PLK, 
ale na decyzję trzeba poczekać. 
Próba osiągnięcia porozumie-
nia w tej sprawie zostanie pod-
jęta w najbliższym czasie. – Ak-
tualnie trwają rozmowy w tej 
sprawie pomiędzy samorząda-
mi oraz PKP PLK. Temat zosta-
nie również poruszony w trakcie 
Konwentu Gmin, który odbę-
dzie się 11 lutego 2020 r. – mówi 
Agnieszka Kuruliszwili, rzecznik 
prasowy Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie. EL

Decyzji o wydaniu pozwolenia 
na budowę bronił podczas sesji 
starosta Krzysztof Rymuza. Jego 
zdaniem urząd musiał pozwo-
lenie wydać, aby nie narazić się 
na konieczność wypłacenia od-
szkodowania inwestorowi. Na-
czelnik wydziału architektury 
Wanda Lesiakowska tłumaczy-
ła, że starostwo dwukrotnie za-
wieszało postępowanie w sprawie 
wydania pozwolenia i dwukrot-
nie decyzję o zawieszeniu uchylał 
wojewoda mazowiecki. – Decy-
zja jest zgoda z prawem. Jedynym 
odpowiedzialnym za niewydanie 
pozwolenia na budowę w prze-
widzianym przepisami terminie 
byłby starosta, w związku z dwie-
ma decyzjami wojewody usuwa-
jącymi możliwości opóźnienia 
działania. Jestem przekonany, 
że postąpiłem słusznie – mówił 
Krzysztof Rymuza.

Te argumenty nie przekona-
ły oburzonych mieszkańców ze-
branych na sesji. – Tłumaczenie 
o narażeniu się na odszkodowa-
nie na rzecz Lidla jest śmieszne, 
każdy prawnik to powie. Jeśli nie 
upłynął termin na wydanie po-
zwolenia na budowę, jeśli zosta-
łoby ono wydane jutro (5 lutego 
– przyp. red), nie mogłoby ono 
być przeciw miejscowemu pla-
nowi zagospodarowania, a miej-
scowy plan mówi, że nie wolno 
tam stawiać wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych. 
Żaden sąd nie przyznałby racji 
Lidlowi – grzmiał Michał Jeżew-
ski z Osiedla Komorów.

Decyzja o wydaniu pozwole-
nia na budowę nie jest prawo-

mocna. To oznacza, że mogą się 
od niej odwołać wszystkie stro-
ny postępowania. W tym gmi-
na Michałowice. I wiemy już, że 
z tej możliwości skorzysta. – Bę-
dziemy występować do wojewo-
dy o stwierdzenie nieważności 
tej decyzji – mówi Małgorza-
ta Pachecka, wójt Michałowic. 
– Dla mnie wydanie pozwole-
nia na budowę to rzeczywiście 
wbicie noża w plecy, jak w trak-
cie sesji mówił Michał Jeżewski. 
Aby zachować charakter Ko-
morowa społeczność walczy od 
dwóch lat. Prowadziła te działa-
nia w bardzo rzeczowy sposób, 
zrobiła to, co należy. Zaangażo-
wał się konserwator zabytków, 
rada gminy wydała zgodę na za-
kup tej nieruchomości, zmieni-
liśmy plan zagospodarowania 
przestrzennego i złożyliśmy go 
do opublikowania w dzienniku 
urzędowym. Moim zdaniem 
starostwo powinno zbadać tę 
sprawę wnikliwie i pod każdym 
kątem. A teraz doprowadziło do 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

sytuacji, że mamy decyzję, która 
jest nieadekwatna do dzisiejsze-
go prawa miejscowego – zazna-
cza wójt Michałowic.

– Jeżeli rada gminy podejmuje 
uchwałę na rzecz ogółu miesz-
kańców, w której definiuje, że 
ten teren ma wyglądać tak i tak, 
starosta wiedząc o tym powi-
nien zawiesić postępowanie ze 
względu na opublikowany plan 
miejscowy. Starosta mógł to zro-
bić, nie musiał się tak spieszyć, 
było jeszcze kilka dni. Nie ro-
zumiem decyzji pana starosty – 
zaznacza Małgorzata Pachecka.

Z pruszkowskiego starostwa 
uzyskaliśmy informację jaki 
jest zakres inwestycji przewi-
dziany w pozwoleniu na bu-
dowę. Mieszkańcy protestują 
bowiem nie tylko przeciw po-
jawieniu się samego Lidla, ale 
też przebudowie niewielkiego 
obecnie ronda u zbiegu al. Ma-
rii Dąbrowskiej i Starych Lip. 
– Starosta pruszkowski wydał 
decyzję nr 177/2020 dotyczącą 

zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenia pozwo-
lenia na budowę dla Lidl Sp. 
z o. o. Sp. k., która obejmu-
je budowę budynku usługo-
wo-handlowego z parkingiem 
naziemnym i dwoma pylona-
mi reklamowymi na działkach 
nr ew. 560, 561, 633 obręb Ko-
morów Wieś, gmina Micha-
łowice. Inwestor przedstawił 
koncepcję rozwiązania dro-
gowego i zobowiązał się do 
pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z realizacją inwe-
stycji drogowej w tym w szcze-
gólności do pokrycia kosztów 
nabycia gruntów i odszkodo-
wań związanych z wydaniem 
decyzji ZRiD na przedmiotową 
inwestycję drogową – wyjaśnia 
Agnieszka Kuruliszwili, rzecz-
nik prasowy starostwa powia-
towego w Pruszkowie.

Tak blisko realizacji tych pla-
nów jeszcze nie było. Teraz ich 
przyszłość znajdzie się w rękach 
wojewody mazowieckiego. EL
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Słuszna decyzja czy nóż w plecy? 
Gorąco wokół Lidla w Komorowie
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REPERTUAR KINO w CKiS – Luty 2020

Sala Widowiskowa
Boże Ciało – obyczajowy
Polska 2019, reż. Jan Komasa 
04.02. (wtorek), g.18.00
05.02. (środa), g.19.00
06.02. (czwartek), g.20.00

Kino dla mam z dziećmi 
28.02. (piątek), g.13.30

Ból i blask – dramat
Hiszpania 2019, reż. Pedro Almodóvar
11.02. (wtorek), g.18.00
12.02. (środa), g.19.00
13.02. (czwartek), g.20.00

Parasite - dramat
Korea Południowa 2019, reż. Joon-ho Bong
18.02. (wtorek), g.18.00
20.02. (czwartek), g.19.00
21.02. (piątek), g.20.00

Psy 3. W imię zasad – sensacyjny
Polska 2020, reż. Władysław Pasikowski
25.02. (wtorek), g.18.00
26.02. (środa), g.19.00
27.02. (czwartek), g.20.00
28.02. (piątek), g.20.00

Filmowe Walentynki
(Nie)znajomi – komediodramat
Polska 2019, reż. Tadeusz Śliwa
14.02. (piątek), g.18.00 oraz 20.00

Bilety: 15zł (ulgowy) i 18zł (normalny)

RASZYN
Zmiany dotyczące 
systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 
nie ominą żadnej 
gminy. Teraz przyszedł 
czas na Raszyn. 

Wgminie Raszyn no-
wa stawka opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komu-

nalnymi zbieranymi i odbierany-
mi w sposób selektywny wynosi 
27,50 zł miesięcznie. Natomiast 
stawka opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny 
w wysokości 72 zł miesięcznie za 
mieszkańca. Nowe stawki weszły 
w życie 1 lutego. 

A co z bioodpadami? – Do 
czasu szczegółowego ustalenia 
kosztów odbioru bioodpadów 
ustalono częściowe zwolnie-
nie z opłaty za gospodarowanie 

Również w Raszynie drożej 
za wywóz odpadów

odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunal-
ne w kompostowniku przydo-
mowym w wysokości 0,10 zł od 
stawki obowiązującej opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny od jednego miesz-
kańca miesięcznie – informuje 
urząd gminy Raszyn. SO
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Zamieszanie wokół WKM w Michałowicach. 
Jakie będą zmiany?

MICHAŁOWICE
W ostatnim czasie 
w mediach społeczno-
ściowych pojawiła się 
informacja o zamiarze 
wycofania się Michało-
wic ze współfinansowa-
nia Warszawskiej Karty 
Miejskiej. Doniesienia te 
wywołały spore zamie-
szanie wśród pasaże-
rów WKD nie tylko 
z Michałowic. Czy jest 
w tym ziarno prawdy? 
Zapytaliśmy. 

W arszawska Kar-
ta Miejska to bilet 
wydawany przez 
ZTM, upoważnia-

jący posiadacza m.in. do podró-
żowania stołecznymi autobusami 
i tramwajami, a także Warszaw-
ską Koleją Dojazdową na odcinku 
Warszawa Śródmieście-Opacz. 
Oddzielny bilet na WKD pasaże-
rowie muszą kupować tylko jeśli 
ich trasa jest dłuższa niż obszar 
obowiązywania WKM. Tak jest od 
lat i podróżni przyzwyczaili się 
do tego rozwiązania. Co więcej, 
od czasu do czasu pojawiały się 
plany rozszerzenia strefy obję-
tej tego typu wspólnym biletem. 
Nic dziwnego zatem, że pogło-
ski o wycofaniu się Michałowic 
z tego rozwiązania wywołały tak 
gwałtowną reakcję.

Pierwsze doniesienia w tej 
sprawie pojawiły się na face-
bookowym profilu WKD Info. – 
Gmina Michałowice jest w trakcie 
finalizacji nowego, zaktualizowa-
nego porozumienia z WKD […] 
Dokładne informacje odnośnie 
zawartości umowy nie są nam 

znane. Podejrzewamy, że umo-
wa ta zawiera podobnie jak inne 
bilety miejskie. Nie znamy szcze-
gółów oferty, nie da się jednak nie 
zauważyć, że gmina jest w do-
brej komitywie z przewoźnikiem 
i prawdopodobne są dodatkowe 
ustalenia takie jak dopłaty do bi-
letów miesięcznych. W przypad-
ku (możliwego, obecnie nie jest to 
przez nas potwierdzone) zawar-
cia umowy zawierającej również 
dopłaty do biletów miesięcznych 
oferta ta może być szczególnie 
ważna dla wszystkich pasażerów 
spowodować może, że Gmina 
Michałowice wstrzyma dopłaty 
do karty miejskiej na linii WKD 
i obszar jej obowiązywania zo-
stanie skrócony do przystanku 
Warszawy Salomea – czytamy 
we wpisie.

Po publikacji tego posta głos 
w mediach społecznościowych 
zabrała wójt Małgorzata Pachec-
ka. – W nawiązaniu do publikacji 
pojawiających się na różnych fo-
rach o zmianie w obsłudze kar-
ty miejskiej w WKD informuję, 
że szykujemy nowe rozwiąza-
nie, które będzie korzystne dla 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny i będzie obejmowało zarów-
no bilety długoterminowe, jak 
i jednorazowe. Dzięki temu, co 
chcemy wprowadzić, system bę-
dzie dużo szerszy i dostępny na 
równych zasadach dla wszystkich 
w gminie. Zarazem unikniemy 
też finansowania mieszkańców 
innych gmin. Wszystkie zmiany, 
o których szczegółowo poinfor-
muję, gdy zamkniemy rozmowy 
z WKD, będą wprowadzane łącz-
nie. Cała oferta ulegnie wyłącz-
nie poprawie – zapewniła wójt.

Wpis ten nie uciął jednak spe-
kulacji. Jakie zatem są zamiary 
władz Michałowic? Zapytaliśmy 
bezpośrednio. – Nasze uzgodnie-
nia z ZTM w sprawie WKM nie 

R E K L A M A

zmieniają się – zapewnia Małgo-
rzata Pachecka. Jak dodaje, gmi-
na pracuje nad innym pomysłem. 
– Polega on na stworzeniu biletu 
michałowiczanina i na to jesteśmy 
umówieni z WKD. To rozwiąza-
nie zakładające, że osoby posia-
dające kartę mieszkańca gminy 
Michałowice będą mogły skorzy-
stać z biletu ze zniżką na podróż 
w obrębie 19 minut z dowolnego 
przystanku. 19 minut to czas, któ-
ry pozwala przejechać przez ca-
łą gminę Michałowice. Jesteśmy 
przed spotkaniem z WKD w tej 
sprawie – dodaje. EL
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– W starostwie odbyło się pilne spotkanie. Otrzymałem informację, że nastąpią 
zmiany w projekcie i dęby stanowiące 31 z 35 zaprojektowanych do wycinki drzew 
zostaną oszczędzone – Michał Segit, radny Brwinowa o planowanej przebudowie ul. Solidarności w Parzniewie.
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PRUSZKÓW 
Na styczniowej sesji 
radni Pruszkowa podjęli 
decyzję o wprowadzeniu 
bezpłatnej komunikacji 
miejskiej dla mieszkań-
ców, a dokładniej dla 
posiadaczy Pruszkow-
skiej Karty Mieszkańca 
lub Pruszkowskiej 
Karty Dużej Rodziny. 

O becnie w mieście ma-
my kilka linii auto-
busowych, które 
kursują na newral-

gicznych odcinkach, dowożąc 
pasażerów m.in. do stacji WKD 
i PKP. Ceny biletów może nie ruj-
nowały kieszeni, bo duże zniżki 
gwarantowało posiadanie Prusz-
kowskiej Karty Mieszkańca, ale 
zawsze był to dodatkowy wy-
datek. Zgodnie z decyzją rad-
nych, od 1 lipca tego roku z Kartą 
Mieszkańca lub Pruszkowską 

Będzie darmowa komunikacja 
dla mieszkańców Pruszkowa

Kartą Dużej Rodziny autobusa-
mi pojedziemy za darmo. – Bez-
płatna komunikacja miejska ma 
zachęcić mieszkańców do korzy-
stania z komunikacji zbiorowej 
i tym samym doprowadzić do 
zmniejszenia natężenia ruchu, 
co pozytywnie wpłynie na śro-
dowisko – argumentuje prusz-
kowski magistrat.

Jak wyrobić Kartę Mieszkań-
ca i Kartę Dużej Rodziny? Ko-
nieczne jest złożenie wniosku. 
Warunkiem otrzymania PKM 
jest zamieszkiwanie na terenie 

gminy Pruszków (potwierdzone 
deklaracją w zeznaniu podatko-
wym za ostatni rok podatkowy) 
oraz rozliczanie podatku do-
chodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie. Podobnie jest w przypad-
ku dużych rodzin (w których jest 
troje dzieci). Wymagane jest zło-
żenie poprawnie wypełnionego 
wniosku i pierwszej strony roz-
liczenia rocznego PIT za ostatni 
rok podatkowy, w którym wska-
zany będzie adres zamieszkania 
na terenie Pruszkowa. EL
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Rozszerzająca się 
epidemia koronawiru-
sa u wielu osób budzi 
zaniepokojenie. Choć 
główne ognisko zaka-
żeń znajduje się tysiące 
kilometrów od nas, 
to pojawia się pytanie 
co z paczkami z Chin, 
które każdego dnia są 
dostarczane 
do naszych domów?

G łówny Inspektorat 
Sanitarny poinfor-
mował, że do tej pory 
z powodu zarażenia 

koronawirusem 2019-nCoV 
zmarło w Chinach 213 osób, 
a liczba zainfekowanych to już 
prawie 10 000. W Europie od-
notowano 16 przypadków zara-
żenia w tym pięć w Niemczech 
i jeden w Finlandii.

Czy przez paczki z Chin koronawirus 
może pojawić się w Pruszkowie?

Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych oraz Główny Inspek-
torat Sanitarny wydały zalecenia 
dla osób podróżujących w rejo-
ny Azji Południowo-Wschodniej. 
Na Lotnisku Chopina wdrożyło 
odpowiednie procedury: pasa-
żerowie z Chin otrzymują for-
mularze organizacyjne, a osoby 
z objawami chorobowymi są ba-
dane przez personel lotniska.

Wiele osób zastanawia się co 
z paczkami, które trafiają do nas 

z Chin. Coraz więcej osób ku-
puje bowiem w chińskich skle-
pach internetowych. A serwisy 
takie jak AliExpress czy Wish 
cieszą się ogromną popularno-
ścią. Czy przez tego typu pacz-
ki koronawirus może trafić też 
do Pruszkowa?

Okazuje się, że nie ma po-
wodów do obaw. Przesyłki 
z Chin są bezpieczne. – Chcę 
państwa uspokoić. Koronawi-
rusy, nawet ten nowego typu, 
mają bardzo słabą przeżywal-
ność w środowisku. On ży-
je zaledwie 2-3 godziny, jeśli 
jest pozbawiony materiału 
białkowego. A jeśli jest ten 
materiał białkowy – śluz wy-
krztuszony i wykichany z na-
szych dróg oddechowy – wtedy 
ma szansę przetrwania do 10 
godzin. Po tym czasie nie ma-
jąc żywiciela – człowieka, który 
jest w stanie namnożyć wiru-
sy w swoim organizmie – gi-
ną – zaznacza w rozmowie 
z Money.pl Grzegorz Hudzik, 
zastępca Głównego Inspekt-
ora Sanitarnego. AZ
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W tym roku dobrowolny 
wykup gruntów pod CPK

infrastruktury, założenia etapo-
wania inwestycji oraz szczegóło-
we założenia modelu biznesowego 
– mówi money.pl Wild.

Jak dodaje, w tym roku ruszą 
także badania środowiskowe i do-
browolny wykup gruntów. Pytany 
czy jest to możliwe, jeśli nie zna-
my jeszcze dokładnej lokalizacji 
lotniska, odpowiada – Mówimy 
o nabywaniu gruntów, ponieważ 
tego oczekują od nas zgłaszający się 
mieszkańcy z regionu przyszłego 
lotniska. Chodzi o tereny w grani-
cach, które były już przedstawio-
ne mieszkańcom i które wynikają 

z analizy lokalizacyjnej firmy ARUP. 
To duża powierzchnia, prawie 70 
kilometrów kwadratowych.

W rozmowie pojawił się też 
wątek cen wykupu. Prezes CPK 
uspokaja, że będą one rynkowe, 
a nawet wyższe. – W przypadku 
gruntów rolnych, czyli znakomi-
tej większości nieruchomości, bę-
dą one wręcz przekraczać obecną 
wartość rynkową i to znacznie. To 
dobra wiadomość dla mieszkań-
ców – zapewnia Mikołaj Wild. EL
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W najbliższych miesią-
cach ma rozpocząć się 
procedura dobrowol-
nego wykupu grun-
tów pod Centralny 
Port Komunikacyjny. 
Władze spółki zapo-
wiadają, że ceny będą 
wyższe od rynkowych.

Oplanach na 2020 r. 
w rozmowie z porta-
lem money.pl opowie-
dział Mikołaj Wild, 

prezes spółki CPK. Wspomniał 
m.in. o rozpoczęciu wykupu grun-
tów i pracach nad ważnym doku-
mentem strategicznym. – W tym 
roku ogłosimy także przetarg na 
master plan lotniska, czyli kom-
pleksowe zestawienie najważ-
niejszych założeń koncepcyjnych 
przyszłej infrastruktury. Wcześniej 
poddaliśmy konsultacjom brief 
strategiczny CPK, czyli technicz-
ny dokument opisujący elementy 
składowe i funkcjonalności nowe-
go portu. W konsultacjach wzię-
ło udział wtedy ponad 130 firm.
W master planie wszystkie ze-
brane wówczas dane zostaną 
uszczegółowione w stopniu umoż-
liwiającym uzyskanie odpowied-
nich zezwoleń administracyjnych. 
Znajdzie się tam m.in. dokład-
na lokalizacja lotniska, parame-
try poszczególnych elementów 

W przypadku 
gruntów 
rolnych, ceny 
będą wręcz 
przekraczać 
obecną wartość 
rynkową.

PRUSZKÓW
Wracamy do tematu, 
który w styczniu 
poruszył mieszkańców 
Pruszkowa. – To przy-
padek wyjątkowo 
drastyczny – mówi 
nam adwokat Beata 
Bosak-Kruczek, repre-
zentująca rodzinę 
pana Andrzeja, który 
w listopadzie zmarł 
w Szpitalu na Wrzesinie.

P an Andrzej trafił do 
pruszkowskiej lecz-
nicy z silnym bólem, 
wymiotami i biegun-

ką, w których obecna była krew. 
Jego stan szybko się pogarszał, 
mimo to od momentu przy-
jęcia w sobotę pacjentowi nie 
przeprowadzono szczegółowych 
badań. Gastroskopię zlecono 
na wtorek, jednak 64-latek nie 
doczekał jej. Pan Andrzej zmarł 
w poniedziałek wieczorem.

Zrozpaczona rodzina po-
stanowiła wkroczyć na drogę 
prawną, zawiadamiając proku-
raturę o możliwości popełnie-
nia przestępstwa i podejrzeniu 
błędu medycznego. – Czekamy 
na decyzję o wszczęciu postę-
powania przez prokuraturę. Za-
wnioskowałam o zabezpieczenie 

dokumentacji medycznej, o prze-
słuchanie wszystkich lekarzy, 
którzy wzięli udział w, nazwijmy 
to w cudzysłowie, procesie le-
czenia w okresie tych trzech dni, 
kiedy pan Andrzej trafił do szpi-
tala – mówi nam mecenas Beata 
Bosak-Kruczek, które reprezen-
tuje rodzinę zmarłego pacjenta.

– Moim zdaniem ta sprawa 
jest wyjątkowo drastyczna. Brak 
wykonania badania w postaci 
gastroskopii wtedy, kiedy wiemy 
że jest krwawienie z górnego od-
cinka przewodu pokarmowego, 
kiedy wiemy że ten stan utrzy-
muje się jakiś czas, moim zda-
niem jest błędem medycznym 

i nie powinno do niego dojść. 
Również to, że dopuszczono do 
tak dużej utraty krwi. Pacjent 
anemizował się, a krew nie była 
wyrównywana poprzez przeta-
czanie jednostek krwi i osocza 
– dodaje adwokat.

Znane są już wyniki sek-
cji zwłoka pacjenta. W ocenie 
rodziny potwierdzają one za-
strzeżenia do opieki medycz-
nej w pruszkowskim szpitalu. 
– Wyniki sekcji zwłok potwier-
dziły, że doszło do krwawienia 
z przewodu pokarmowego, jak 
również że doszło do ostrego 
zawału. Nie było żadnej konsul-
tacji kardiologicznej. Z mojego 

doświadczenia wynika, że przy 
wstrząsie krwotocznym bar-
dzo często wtórnie dochodzi do 
ostrego zawału, dlatego że ser-
ce nie ma wystarczającej ilości 
krwi, nie jest dotlenione. Oce-
niać będą to biegli – zaznacza 
mecenas Bosak-Kruczek.

Czy życie pacjenta można by-
ło uratować? – Oczywiście w tej 
sprawie także będą wypowia-
dać się biegli, ale moim zdaniem 
tak. Pacjent został zabrany z do-
mu. Lekarze wiedzieli o tym, że 
ma biegunkę, wymiotuje, że jest 
krwawienie. Gdyby przeprowa-
dzili gastroskopię to w trakcie 
takiego zabiegu zawsze można 
podjąć próbę zatamowania miej-
sca krwawienia, a jeśli widzi się, 
że krwawienie jest zbyt duże, to 
wówczas pacjenta natychmiast 
zabiera się na stół operacyjny 
aby zaszyć perforowane miejsce. 
Gdyby panu Andrzejowi udzielo-
no prawidłowej opieki medycz-
nej, to uważam, że można było 
uratować mu życie. Na pewno 
pacjent nie powinien trzy dni 
leżeć bez pomocy, której wyma-
gał – zaznacza adwokat rodziny.

Postępowanie wyjaśniające 
w Szpitalu na Wrzesinie pro-
wadzi Rzecznik Praw Pacjenta. 
Dyrekcja lecznicy i pruszkow-
skie starostwo powiatowe, czy-
li organ prowadzący placówkę, 
nie komentują sprawy do mo-
mentu zakończenia postępowa-
nia w prokuraturze. Do tematu 
będziemy wracać. EL
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Śmierć pacjenta w Szpitalu 
na Wrzesinie. Są wyniki sekcji
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ZDROWIE
Zgodnie z wynikami 
Narodowego Spisu 
Powszechnego niedo-
słuch dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. Nie-
mal połowa osób po 
50. roku życia ma kło-
poty ze zrozumieniem 
rozmowy w hałasie, 
a wśród osób starszych 
na niedosłuch cierpi 
aż 74 proc. badanych. 

N iedosłuch nie jest już 
wyłącznie domeną se-
niorów, dotyka także 
młodzież i małe dzie-

ci. Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas.

Ludzki układ słuchowy jest 
bardzo złożony, a gdy zaczy-
na szwankować, nie wystarczy 
założenie dowolnego apara-
tu słuchowego, włączenie go 
i ustawienie głośności. Aby jak 
najlepiej wykorzystać słuch, 
należy udać się do specjalisty. 
Zbada on słuch, wypyta o styl 
życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbolesne, 
bezinwazyjne i szybkie, a wie-
le gabinetów akustyki słuchu 
wykonuje je bezpłatne. Czę-
sto skutecznym rozwiązaniem 

Słuch nieidealny 

otwierającym drzwi do świata 
dźwięków, które wydawały się 
bezpowrotnie utracone, mo-
że okazać się aparat słuchowy.

W Polsce aparaty słuchowe, 
bez względu na wiek są refun-
dowane. Współczesne aparaty 
słuchowe są prawie niewidoczne 
lub zminiaturyzowane do ele-
ganckich i estetycznych kształ-
tów, a ich obsługa jest bardzo 
prosta. Aparaty słuchowe do-
pasowane do możliwości słu-
chowych i potrzeb pacjenta 
pomagają słyszeć optymalnie 
w każdych warunkach akustycz-
nych. Ich noszenie powoduje 

mniejszy wysiłek słuchowy, ła-
twiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, znacznie podnosząc 
bezpieczeństwo użytkowników. 
Noszenie ich zapobiega dalszej 
degradacji słuchu i zwiększa 
komfort słyszenia osób niedo-
słyszących. Zaczynają czuć się 
bezpieczniej, wraca ich pewność 
siebie i radość życia. Na naszym 
słuchu polegamy w wielu istot-
nych sytuacjach życiowych, dla-
tego nie zapominajmy go cenić 
i dbać o niego. AZ
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  www.ciekawebadania.pl
 800 170 370 (bezpłatna infolinia)

Za czas poświęcony udziałowi 
w badaniu przewidziana jest 
REKOMPENSATA FINANSOWA

BADANIE KLINICZNE

Zapraszamy do udziału w badaniu osoby:
• zdrowe
• w wieku od 18 do 55 lat
• niepalące 
• palące nie więcej niż 10 papierosów dziennie
• o masie ciała pomiędzy 50 a 100 kg włącznie
• z BMI pomiędzy 18,5 a 30,0 kg/m²

R E K L A M A

BADANIA 
Badania kliniczne to 
jedne z najważniejszych 
badań nad lekami. W ich 
trakcie sprawdza się jak 
leki działają na czło-
wieka i czy faktycznie 
pomagają w leczeniu. 

N a ból głowy, gorącz-
kę, kaszel i inne do-
legliwości – gdy nasze 
zdrowie podupada 

sięgamy po leki. Jednak niewie-
le osób wie, że nim trafią one do 
aptek są szczegółowo badane. 
Jednym z najważniejszych ele-
mentów tych badań są badania 
kliniczne. To praktycznie ostat-
nie badanie prowadzone przed 
wprowadzeniem leku na rynek. 
Dlaczego się je przeprowadza? 
Chodzi o sprawdzenie jak dany 
lek działa na organizm człowieka. 
Nikt przecież nie chciałby wziąć 
proszków na ból głowy, których 
skuteczność przetestowano tyl-
ko na zwierzętach. 

Dlatego w badaniach kli-
nicznych niezwykle ważną rolę 

Czym są badania kliniczne?
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odgrywają zarówno chorzy, któ-
rzy dzięki temu kogą skorzystać 
z nowatorskiej metody leczenia 
swojego schorzenia, jak i zdrowi 
ochotnicy, którzy za udział w ba-
daniach otrzymują gratyfikacje. 

Badaniem klinicznym jest 
każde badanie z udziałem ludzi, 
przeprowadzane w celu ocenie-
nia bezpieczeństwa i skutecz-
ności substancji aktywnej zawar-
tej w badanym leku. To właśnie 
dzięki współpracy ochotników, 
pacjentów i lekarzy-badaczy 
sprawdza się czy dany lek jest nie 
tylko skuteczny, ale i bezpieczny. 
Bez tych badań na rynku farma-
ceutycznym nie mogłyby pojawić 
się leki, które działają szybciej,
lepiej i bezpieczniej. AZ
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GRODZISK MAZ.

Wózek i fotelik trafił  
do Lenki

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej Grodziska Mazowiec-
kiego wręczono prezent dla noworodka, który jako 
pierwszy przyszedł na świat w tym roku w gminie. 
Otrzymała go Lenka, pierwsza mieszkanka Grodziska 
Mazowieckiego urodzona w 2020 roku. Dziewczynka 
posiada teraz nowy wózek wraz z fotelikiem samocho-
dowym i grodziską wyprawką. Gratulacje usłyszeli też 
jej rodzice, Paulina i Dominik. Zwyczaj obdarowania 

pierwszego urodzonego w nowym roku mieszkańca Gro-
dziska pojawił się kilkanaście lat temu i budzi niezmienną 
sympatię. W tym czasie swoje pierwsze „cztery kółka” 
w prezencie od gminy dostali m.in. Szczepan, Małgosia, 
Maja, Kacper, Amelia, Aleksander, Karol, Justyna i Jakub. 
Przy decydowaniu do kogo trafi prezent nie jest istotne,  
w którym szpitalu dziecko się urodziło, ważne, by jego ma-
ma była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim.  SO
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Wycinka drzew przy ul. Solidarności w Parzniewie
BRWINÓW

Starostwo powiatu 
pruszkowskiego zamie-
rza rozbudować  
ul. Solidarności w Parz-
niewie. W projekcie zna-
lazł się zapis o wycince  
35 drzew. Walkę o ochro-
nę przyrody rozpoczęli 
mieszkańcy. Czy drzewa 
trafią pod topór?

W tej sprawie zwró-
cił się do nas radny 
Brwinowa Michał 
Segit, który wraz 

z innymi mieszkańcami rozpo-
czął batalię o to, aby zatrzymać 
wycinkę drzew rosnących w pa-
sie ul. Solidarności, między jezd-
nią a chodnikiem. – Na tę chwilę 
otrzymałem informacje, z których 
wynika, że sprawie w tym tygo-
dniu przyjrzał się w trybie pil-
nym starosta Krzysztof Rymuza. 

Podobno odbyło się pilne spo-
tkanie. Od zastępcy naczelnika 
inwestycji i drogownictwa An-
drzeja Kutyńskiego ze starostwa 
pruszkowskiego otrzymałem dziś 
telefoniczną informację, że nastą-
pią zmiany w projekcie i dęby (sta-
nowiące 31 z 35 zaprojektowanych 
do wycinki drzew) zostaną oszczę-
dzone – pisze Michał. – Niemniej 
konieczne jest teraz pilne przeka-
zanie społeczeństwu przez staro-
stę odpowiednich dokumentów 
zaświadczających powyższe. Na 
takie obecnie czekamy – zaznacza. 

Co zatrważające, gatunki 
drzew jakie miałyby zostać wy-
cięte to m.in. dęby szypułko-
we. W związku z tym, długo nie 
czekając, postanowiliśmy skon-
taktować się z pruszkowskim 
starostwem. Poprosiliśmy o od-
niesienie się do tego temu. Spo-
tkanie, o którym wspominał radny 
Segit faktycznie się odbyło. I jak 
się okazuje, drzewa zostaną urato-
wane. Choć pod pewnym warun- 
kiem.– 4 lutego odbyło się spo-
tkanie w tej sprawie na wniosek 

Grzegorza Kamińskiego Członka 
Zarządu Powiatu Pruszkowskie-
go. Wzięli w nim udział: Krzysz-
tof Rymuza Starosta Pruszkowski, 
Grzegorz Kamiński oraz pracow-
nicy Wydziału Inwestycji. W trak-
cie spotkania przeanalizowano 
projekt ul. Solidarności, który za-
kładał wycinkę 35 drzew. Warto 

podkreślić, że zarówno w przy-
padku projektu, jak i dokumen-
tacji przetargowej wpisany jest 
obowiązek uzgadniania wycinki 
każdego drzewa. W trakcie narady 
ustalono, że drzewa nie zostaną 
usunięte, pod warunkiem braku 
kolizji ze ścieżką rowerową i skar-
pą rowu od strony jezdni – mówi 

Agnieszka Kuruliszwili, rzecznik 
prasowy Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. 

Powodem wycinki drzew mia-
ła być kwestia poszerzenia przy-
drożnego rowu. – Od strony 
inżynierskiej wiadomo że kwe-
stie odwodnienia drogi można roz-
wiązać na wiele sposobów. A także 
warto zwrócić uwagę, że nawet 
podczas urwania chmury w re-
jonie Parzniewa i zachodniego 
Pruszkowa pod koniec czerwca 
2016 r. okoliczne rowy przy ul. So- 
lidarności nie uległy przepełnie-
niu, zaś po tym zdarzeniu woda 
utrzymywała się w nich krótko – 
opisuje brwinowski radny. 

Ale jak odpowiada starostwo, 
rów zostanie poszerzony tylko tam 
gdzie nie ma drzew. – Projekt, na 
podstawie którego realizowana 
będzie inwestycja przewidywał 
odwodnienie drogi do bezodpływo-
wego rowu przydrożnego. Z uwagi 
na fakt, że jego lokalizacja kolidu-
je ze szpalerem drzew, na etapie 
przygotowania przetargu ustalono, 
że rów zostanie wykonany jedynie 

tam, gdzie drzewa nie występują. 
Istniejący rów zostanie wypielęgno-
wany i lokalnie pogłębiony bez ko-
nieczności usuwania kolidujących 
drzew zakładając, że chłonność 
przylegającego do drogi gruntu po-
zwoli na skuteczne odprowadze-
nie wody opadowej. Należy liczyć 
się jednak z faktem, że w przy-
padku nawałnic może dochodzić 
do podtapiania drogi, a odprowa-
dzenie wody będzie trwało dłużej 
– wyjaśnia Kuruliszwili.

Inwestycja związana z rozbudo-
wą ul. Solidarności w Parzniewie 
jest ostatnim etapem modernizacji 
ciągu komunikacyjnego od ul. Woj-
ska Polskiego, poprzez Parzniew 
do Brwinowa. Budowa układu dro-
gowego tunelu pod torami kolejo-
wymi spowodowała konieczność 
przebudowania geometrii drogi 
powiatowej ul. Solidarności. Jak 
usłyszeliśmy w starostwie, w ra-
mach inwestycji zostanie prze-
budowana i dostosowana do 
obciążenia ruchem kategorii KR3 
jezdnia. Zostanie także przedłu-
żony ciąg pieszy i rowerowy.  SO

BRWINÓW
Urząd gminy w Brwino-
wie rozstrzygnął prze-
targ na przebudowę 
i rozbudowę Zespołu 
Szkół w Żółwinie.  
To kolejna duża inwe-
stycja oświatowa  
w tej miejscowości.

N iedawno na naszych 
łamach informowa-
liśmy o zakończeniu 
budowy przedszkola 

dla małych mieszkańców Żółwi-
na. Przy ul. Nadarzyńskiej powstał 
nowoczesny obiekt przystoso-
wany do potrzeb najmłodszych 
dzieci. Jednak pojawią się one 
tam dopiero we wrześniu przy-
szłego roku. Dlaczego? Powodem 
jest właśnie rozbudowa szkoły. 
W trakcie trwania prac ucznio-
wie zostaną przeniesieni do bu-
dynku przedszkola. Do nowej, 
większej szkoły powrócą właśnie 
we wrześniu 2021 r. I wiemy już, 
kto będzie odpowiedzialny za 

Wiemy kto rozbuduje 
szkołę w Żółwinie

przeprowadzenie prac. Z gro-
na pięciu firm, które ubiegały się 
o to zlecenie, najkorzystniejszą 
ofertę złożyło przedsiębiorstwo 
z Kielc. Zaproponowana cena 
to niemal 5 mln zł. Przed wbi-
ciem pierwszej łopaty pozostała 
jeszcze jedna formalność, czyli 
podpisanie stosownej umowy.

Jaki dokładnie jest zakres in-
westycji? Przedsięwzięcie za-
kłada m.in. budowę nowego 
segmentu dydaktycznego wraz 
z umeblowaniem i wyposaże-
niem, roboty rozbiórkowe, za-
gospodarowanie terenu oraz 
roboty związane z dostoso-
waniem istniejącego budynku 
szkoły i połączenie go z no- 
wym segmentem.  EL
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PIASTÓW

Małżeństwa 
na medal!

Kolejne piastowskie pary odebrały z rąk burmistrza me-
dale za długoletnie pożycie małżeńskie, które nadawa-
ne są przez prezydenta RP. Wyróżnieni jubilaci to: Ewa 
i Marian Buczkowscy, Janina i Henryk Figatowie, Tadeusz 
i Teresa Parzydłowie, Janina i Edmund Tomkielowie, Ge-
nowefa i Lucjan Sakowscy. – Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z udzia-
łem najbliższych odznaczonych par, burmistrza Piastowa 

Grzegorza Szuplewskiego, jego zastępcy Przemysława Wor-
ka, przewodniczącej Rady Miejskiej w Piastowie Agaty Kor-
czak, wiceprzewodniczącego rady Kazimierza Dymka oraz 
kierownika USC Ewy Soroki. Niektóre z par są małżeństwem 
już ponad 50 lat! – opisuje piastowski urząd. Medal nadany 
jest przez prezydenta RP. Na awersie umieszczone są dwie 
srebrzone róże, a na rewersie umieszczone są monogram RP 
i napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. SO

MILANÓWEK
Pomysł budowy rond na 
krańcach wiaduktu nad 
torami PKP w Milanów-
ku nie trafia do szuflady. 
Burmistrz szuka możli-
wości dofinansowania 
tej inwestycji, jednak 
ostatnie słowo należeć 
będzie do radnych, 
którzy już raz inicjatywę 
odrzucili.

W ybudowanie rond 
po obu stronach 
przeprawy w cią-
gu ul. Smoleń-

skiego to jeden z pierwszych 
drogowych pomysłów zapro-
ponowanych po rozpoczęciu 
kadencji przez burmistrza Pio-
tra Remiszewskiego. – Koszty 
takiej inwestycji są relatywnie 
nieduże, biorąc pod uwagę fakt, 
ile i jakie z tego tytułu korzyści 
otrzymają mieszkańcy i nasze 

Ronda w rękach radnych

Miasto-Ogród. Warto pamię-
tać, że tzw. korek komunika-
cyjny powoduje zwiększenie 
emisji spalin, a tym samym dzia-
ła destrukcyjne na najbliższe 
i sąsiednie otoczenie. To także 
duże koszty zarówno te policzal-
ne (paliwo, kary za opóźnienia 

etc.) jak i te niepoliczalne kosz-
ty społeczne – przekonywał na 
początku ubiegłego roku wło-
darz Milanówka.

Pomysł nie zyskał jednak 
aprobaty radnych, jego realizacja 
odsunęła się w czasie, ale o re-
zygnacji z tego przedsięwzięcia 

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S nie ma mowy. – Jestem po bardzo 

owocnym spotkaniu w urzędzie 
wojewódzkim i wszystko wska-
zuje na to, że ta inwestycja będzie 
mogła uzyskać dotację z fun-
duszu dróg samorządowych. 
Teraz tylko kwestia tego, co z ro-
bią radni, czy znowu zbojkotują 
i zblokują pomysł. Niestety tak 
się dzieje z inicjatywami proro-
zwojowymi dla miasta – mówi 
burmistrz Remiszewski.

Jak zapowiada, sprawa niedłu-
go wróci na radę. – Jeśli chcemy 
dostać dotację, to dokumenty 
musimy złożyć najpóźniej w lipcu. 
Czasu jest więc jak na lekarstwo, 
musimy wykonać projekt, uzyskać 
pozwolenie na budowę itd. Jeśli 
radni teraz tego nie zaaprobują, 
to możemy to potraktować jako 
odrzucenie potencjału inwesty-
cyjnego ze wsparciem środków 
zewnętrznych na poziomie ponad 
3 mln zł. To słaba sytuacja, będzie 
oznaczać gigantyczny problem, 
będzie to destrukcyjne zacho-
wanie, które trudno nawet ko-
mentować – zaznacza włodarz 
miasta-ogrodu. EL

BRWINÓW
Dwukondygnacyjny 
budynek świetlicy 
zostanie wybudowany 
przy ul. Piłsudskiego 
w Kaniach. Gmina 
Brwinów ogłosiła 
przetarg w tej sprawie.

P owierzchnia użytko-
wa nowoczesnego bu-
dynku będzie wynosiła 
nieco ponad 400 m kw. 

Będzie on składał się z parte-
ru i poddasza. Wewnątrz znaj-
dą się dwie pracownie, aneks 
kuchenny, sala główna, toale-
ty i pomieszczenia techniczne. 
– Pomieszczenia do zajęć będą 
miały charakter wielofunkcyjny 
z możliwością organizacji zajęć 
o różnym charakterze, w zależ-
ności od bieżących potrzeb – 
opisuje brwinowski magistrat.

Pod dachem świetlicy powsta-
nie taras. Przy budynku znaj-
dzie się miejsce na 17 miejsc 
parkingowych, w tym jedno dla 

Jest przetarg na budowę 
świetlicy w Kaniach

auta osoby niepełnosprawnej. 
Na terenie powstanie plac za-
baw, siłownia plenerowa, wia-
ta na 20 rowerów. Co ciekawe, 
dla bezpieczeństwa zostanie 
oddzielony ruch samochodo-
wy, rowerowy i pieszy.

Dla mieszkańców Kań świe-
tlica ma pełnić funkcję małe-
go ośrodka kultury. Będzie to 
miejsce spotkań, realizacji róż-
nych lokalnych inicjatyw spo-
łeczno-kulturalnych.

Planowany termin zakończenia 
prac to koniec września 2021 r. SO
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • 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  

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

• Praca dla Pań przy sprzątaniu 
biura w Jawczycach  
koło Piastowa. Atrakcyjne 
wynagrodzenie  
tel. 504-204-700

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

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

• 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

DAM PRACĘ 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 

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

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp.

Wojciecha Piotra 
Kwiatka 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie w latach 2009-2011

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Dyrekcja i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

Polbruk S.A. to lider rynku kostki brukowej w Polsce, z 19 zakładami 
produkcyjnymi oraz silną siecią dystrybucji na terenie całego kraju. 
Przynależność do irlandzkiej Grupy CRH plc, światowego lidera w produkcji  
i dystrybucji materiałów budowlanych, motywuje nas do ciągłego, 
dynamicznego rozwoju.

pracownik  
linii produkcyjnej

umowa o pracę – pełny etat; tryb pracy: zmianowy
miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki:
• Obsługa maszyn produkcyjnych,
• Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
• Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
• Udział w pracach związanych z usuwaniem awarii, przeglądach i remontach.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe / techniczne,
• Uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT mile widziane.

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych. Więcej o nas: www.polbruk.pl.
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Dofinansowanie zajęć sportowych (Karta Multisport)..

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną 
na adres e-mail: rekrutacja@polbruk.pl lub zgłoszenie się osobiście  
w naszym zakładzie w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 6.

Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polbruk S.A. z siedzibą  
w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Klauzula informacyjna Polbruk S.A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. („RODO”) uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych 
będzie Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk. Pana/Pani dane 
osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b 
RODO) i przechowywane do czasu jego zakończenia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych będą 
podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych będzie konieczne do realizacji celów przetwarzania, 
w szczególności będą to podmioty świadczące na rzecz administratora usługi IT lub usługi związane  
z publikacją ogłoszeń o pracę.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) ust. 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, 
a konsekwencją ich niepodania jest wykluczenie z udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych  
w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

• Brukarstwo  
meritumbruk@o2.pl  
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96 

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 

• Hydraulik  
tel. 535872455 

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

• 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-t723-055 

• Żaluzje, rolety, 
moskitiery, verticale, 
pranie verticali, 9-20, 
501-175-813 


