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PRUSZKÓW

Następne wydanie 15 kwietnia

Ruszył remont pętli
na os. Staszica / str. 3 /

REGION

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich na terenie
województwa chce
ustawić aż 56 radarowych
wyświetlaczy prędkości.
Aż 15 urządzeń pojawi się
w naszym regionie.

W

Polsce jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest
niestosowanie się do
ograniczeń prędkości. Niestety takie
zachowanie często kończy się wypadkiem. Niestety potrącenia pieszych,
których przyczyną często jest właśnie nadmierna prędkość. W prawie
co szóstym wypadku ginie człowiek.

Kierowców do zdjęcia nogi z gazu
miała „zachęcić” zmiana taryfikatora mandatów. W naszym regionie o stosowaniu się do ograniczeń
prędkości mają przypominać radarowe wyświetlacze. MZDW szuka
firmy, która zajmie się ustawieniem
56 urządzeń na terenie Mazowsza,
15 z nich znajdzie w naszym regionie.
Wiele osób może zastanawiać się
skąd ten pomysł. Wyszli z nim sami
mieszkańcy. Wyświetlacze mają zostać ustawione w ramach projektu
„ Zwolnij i jedź bezpiecznie”, którzy
w ubiegłym roku został złożony do
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i został wybrany przez mieszkańców nie tylko naszego regionu,
ale całego województwa.

FOT. CZYTELNIK

Noga z gazu! Radarowe wyświetlacze
prędkości opanują nasz region

BRWINÓW

Dom Warkusa zabytkiem / str. 4 /

PRUSZKÓW

Rowery wracają do Pruszkowa / str. 7 /

REGION

329 projektów zgłoszonych
do BOM / str. 5 /

WIĘCEJ NA STR. 2

R E K L A M A
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Szkoła przyjazna uczniowi

30%

NEGO DLA
ZNIŻKI CZES
RODZEŃSTWA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
Indywidualne podejście do każdego ucznia
Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
Język angielski w wymiarze rozszerzonym
Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;
klub filmowy; koła przedmiotowe
• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
• Filozofia i Edukacja filmowa – nowe przedmioty dodatkowe

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

PRZEPROWADZKI
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BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
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250 zł dopłaty
do zakupu telewizora

Senat przyjął nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw
domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.
Wkrótce będzie można się ubiegać o 250 zł dopłaty na
zakup telewizora. Zgodnie z ustawą „świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej
osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli

trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej
osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (…) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego
tej osoby”. Program ma być realizowany do końca 2022 r.
Rząd jest gotów wyłożyć na dopłaty 620,5 mln zł. Wniosek
o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie –na platformie gov.pl, oraz na Poczcie Polskiej. AZ

Noga z gazu! Radarowe
wyświetlacze prędkości opanują
nasz region
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Radarowe wyświetlacze prędkości
to w naszym regionie żadna nowość. Tablice pokazujące z jaką
prędkością poruszają się samochody są ustawione m.in. w gminie Michałowice, gm. Nadarzyn
czy gm. Brwinów.
Urządzenia, które pojawią się
w naszym regionie nie tylko będą informowały o przestrzeganiu
prędkości. Wyświetlacze będą
również rejestrować statystyki
dotyczące liczby pojazdów poruszających się daną drogą, a co
więcej będą rejestrować wykroczenia popełniane przez kierowców. To rozwiązanie pozwoli
zarówno na efektywne poszukiwanie rozwiązań drogowych,
które mogłyby usprawnić ruch.
Co więcej jeśli kierowcy będą stale ignorować ograniczenia prędkości w rejonie wyświetlaczy, to
dane z rejestratorów będą wskazówką dla policji, która w dotkliwszy sposób będzie mogła
ukarać krnąbrnych kierowców.
Warto zaznaczyć, że po zmianie
taryfikatora mandatów może to
być dość kosztowna lekcja.

Ruszyły prace na ul. Słonecznej
BRWINÓW

W Krośnie Wsi ruszyły
prace związane z przebudową ul. Słonecznej.
To jedna z największych
inwestycji drogowych
zaplanowanych przez
gminę Brwinów.
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich obecnie szuka
firmy, która zajmie się dostawą i ustawieniem radarowych
wyświetlaczy prędkości. Jeśli

drogowcom uda się wybrać wykonawcę w pierwszym przetargu,
to firma, która wygra postępowanie będzie miała sześć miesięcy na montaż urządzeń. AZ

Lista punktów, w których pojawią się radarowe wyświetlacze prędkości
• DW579 – Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki ul. Radziejowicka za skrzyżowaniem z ul. Belgijską
• DW 701 – Domaniew, gm. Brwinów ul. Baśniowa w rejonie nr 2
• DW 701 – Domaniew, gm. Brwinów ul. Baśniowa przed skrzyżowaniem z ul. Królowej Śniegu i ul.
Małego Księcia
• DW 701 – Domaniew, gm. Brwinów ul. Baśniowa przed skrzyżowaniem z ul. Misia Uszatka
• DW 718 – Pruszków, ul. Poznańska przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja
• DW 718 – Pruszków, ul. Poznańska przed skrzyżowaniem z ul. Mostową
• DW 719 – Kanie, gm. Brwinów ul. Warszawska przed skrzyżowaniem z ul. Zaściankową (2 szt)
• DW 719 – Otrębusy, gm. Brwinów ul. Warszawska za skrzyżowaniem z ul. Na Skraju.
• DW 720 – Biskupice, gm. Brwinów vis-a-vis strażnicy OSP Biskupice
• DW 720 – Brwinów ul. Biskupicka na zjeździe z wiaduktu nad A2
• DW 720 – Brwinów, ul. Pszczelińska przed skrzyżowaniem z ul. Pedagogiczną
• DW 720 – Otrębusy, gm. Brwinów ul. Natalińska przed skrzyżowaniem z ul. Sosnową,
• DW 720 – Nadarzyn, ul. Błońska przed skrzyżowaniem z ul. Sosnową (2 szt.)

O G Ł O S Z E N I E

Z

ły stan nawierzchni
drogi gminnej 310104W
przebiegającej przez
brwinowskie miejscowości Moszna-Parcela, Moszna-Wieś oraz Krosna-Wieś od
dawna był utrapieniem dla kierowców. Liczący ponad 3 km
odcinek drogi można było pokonywać jedynie w ślimaczym
tempie i dokładnie obserwując
zachowanie auta na nierównej
nawierzchni. Chwila nieuwagi
O G Ł O S Z E N I E

mogła zakończyć się zniszczeniem samochodu.
Gmina Brwinów zleciła już
kilka lat temu opracowanie dokumentacji projektowej, uwzględniającej realizację inwestycji
z podziałem na trzy etapy, a następnie – w 2020 r. – wykonała
pierwszy etap prac na odcinku
o długości ponad 1,1 km, od ul. Rozwoju w miejscowości Moszna do
ul Nadrzecznej. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł.
Kolejne etapy musiały zaczekać
na realizację. Dzięki otrzymaniu
dofinansowania z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych można
było ogłosić przetarg na modernizację kolejnego odcinka drogi,
biegnącego do skrzyżowania z ul.
Józefowską Do pracy przystąpiła
już spółka Fal-Bruk, która wygrała przetarg oferując cenę ponad

4,5 mln zł. Umowa na realizację
zadania pn. „Modernizacja ulicy
Słonecznej w miejscowości Krosna-Wieś” została podpisana na
początku marca.
Drogowcy jednak nie próżnują. Choć prace ledwo co ruszyły
już teraz w Krośnie widać szybki postęp. Robotnicy korzystają
ze sprzyjającej pogody i widać
już prace związane z przygotowaniem podłoża i wykonaniem
podbudowy, a w terenie zabudowanym, gdzie docelowo pojawi
się chodnik, zostały ustawione
krawężniki. Prowadzone roboty
utrudnią kierowcom poruszanie
się w tym rejonie, ale wykonawca
uzgadnia na bieżąco z użytkownikami okolicznych posesji kwestie dojazdu do budynków i pól.
Fragment ul. Słonecznej ma
zostać zmodernizowany do końca sierpnia. AZ
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Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych

WIADOMOŚCI

Przed nami druga odsłona tegorocznego Grand Prix
Piastowskich Biegów Historycznych. 10 kwietnia odbędzie się Bieg Katyński. Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych to zawody biegowe, których celem
jest nie tylko popularyzacja aktywnego spędzania czasu. To również sposób na zachęcenie uczestników
do poznania ważnych wydarzeń historycznych. Jeśli nie mogliście wziąć udziału w marcowym biegu

nic straconego. Już 10 kwietnia odbędzie się Bieg Katyński. Jeżeli nie jesteście wprawionymi biegaczami to
nie macie się czego obawiać. Dystans do pokonania to
tylko 1940 m. Start zawodów w kategorii U13/U17 już o
godz. 10.00. Start biegu w kategorii Open o godz. 10.45.
Jeśli nie możecie pojawić się na biegu 10 kwietnia to nic
straconego! Kolejny bieg już 24 kwietnia – Bieg Chrztu
Polski (966m). AZ

Ruszył remont pętli na os. Staszica
PRUSZKÓW

Od 24 marca trwają
prace związane z przebudową pętli autobusowej na os. Staszica
oraz drogi wewnętrznej przy pawilonach.

O

planowanym remoncie pętli na os. Staszica informowaliśmy
na początku stycznia. Władze Pruszkowa wybrały
wtedy wykonawcę prac remontowych. Na start prac trzeba było
jednak poczekać na poprawę warunków atmosferycznych.
Pruszkowski magistrat poinformował, że pierwsze prace
ruszą już 24 marca. Kierowcy
i mieszkańcy musza się przygotować na spore trudnienia.
Remont będzie prowadzony
„pod ruchem”. W pierwszej kolejności przebudowane zostaną
miejsca parkingowe. – Prosimy
o stosowanie się do informacji zamieszczanych na tablicach oraz oznaczeń w terenie
R E K L A M A

i nie parkowanie samochodów
w oznakowanych sektorach. Prace będą wykonywane etapami,
tak aby niedogodności ograniczyć do niezbędnego minimum
– zaznaczają urzędnicy.
Jak zatem zmieni się sama pętla autobusowa na osiedlu Staszica oraz jej najbliższa okolica?
Zakres prac jest szeroki. Warto
zaznaczyć, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie
droga wewnętrzna od pętli aż
do ul. Plantowej. Tym samym
na remoncie skorzystają nie tylko podróżni, ale i klienci pawilonów handlowych oraz osoby
parkujące na miejscach postojowych. Przebudowa obejmuje
bowiem nie tylko nawierzchnię drogi, ale również chodniki,

miejsca parkingowe i zatoczkę
dla taksówek.
Największą zmianę przejdzie jednak zatoka autobusowa
od strony al. Wojska Polskiego.
Pas dla autobusów będzie miał
aż 60 metrów długości. Dodatkowo pojawią się tu trzy wiaty
przystankowe. Każda z nich zostanie wyposażona w panele fotowoltaiczne oraz gniazdka USB.
Z tych ostatnich zapewne chętnie będą korzystać podróżni, by
np. podładować sobie telefon.
Kolejna, czwarta wiata stanie
w miejscu istniejącej. Ona również będzie wyposażona w panele oraz gniazda USB.
Jedną z zupełnych nowości będzie ładowarka kablowa dla… autobusów elektrycznych. W jakim
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celu zostanie wybudowana? Przypominamy. Pruszków wspólnie
z Żyrardowem i Grodziskiem
Mazowieckim otrzymał dofinansowanie z projektu „Zielone Płuca Mazowsza” na zakup sześciu
autobusów elektrycznych. Pojazdy wyprodukuje Solaris i jest
szansa, że jeszcze w tym roku
trafią do wymienionych gmin.
A w przyszłym roku wyjadą na
ulice. Dziś jeszcze nie wiadomo
na jakiej trasie będą kursować.
A jakich nowości należy się
jeszcze spodziewać? Na pętli pojawi się również stacja do ładowania samochodów elektrycznych
ta zostanie ulokowana przy miejscach parkingowych tuż za postojem taksówek. Przewidziano
tu dwa dedykowane miejsca postojowe do ładowania aut elektrycznych. Ciekawym dodatkiem
będzie stacja ładowania… rowerów elektrycznych. Ta ma być
umieszczona przy skrzyżowaniu z ul. Plantową.
Całość uzupełnią elementy
małej architektury, nowe oświetlenie oraz nasadzenia drzew
i krzewów. AZ

Rusza budowa pływalni
przy Gomulińskiego
PRUSZKÓW

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie
powstanie kryta pływalnia. Powiat Pruszkowski
podpisał umowę z wykonawcą prac i wprowadził
go na plac budowy.

W

ykonawcą prac związanych z budową
nowej pływalni jest
firma Moris Polska
sp. zo.o. Władze starostwa powiatowego podpisały umowę z generalnym
wykonawcą 11 marca. W czwartek
17 marca wykonawca został oficjalnie
prowadzony na plac budowy. Przy tej
okazji omówione zostały podstawowe kwestie związane z rozpoczęciem
i prowadzeniem prac. Jak ma wyglądać pływalnia, która powstanie
przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie? Na parterze projektuje się halę

basenową z trybunami dla 240 osób.
Hala basenowa ma być wyposażona w dwie niecki basenowe ze stali
nierdzewnej. Duży basen pływacki będzie miał wymiary 25 m x 21 m
i głębokość od 1,35 m do 2,00 m. Drugi
basen do nauki pływania o wymiarach 17 m x 5 m i głębokości 1,30 m.
Planowany termin zakończenia
budowy to wrzesień 2023 r. AZ
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Brwinowski Dom Warkusa w rejestrze zabytków
FOT. MWKZ

BRWINÓW

Kamienica znajdująca
się przy u. Zatrudy 1
w Brwinowie zwana
jest Domem Warkusa.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał obiekt do
rejestru zabytków.

D

om Warkusa to obiekt
doskonale znany kierowcom poruszającym
się drogą wojewódzką
nr 719 z Grodziska do Pruszkowa.
R E K L A M A

Choć budynek znajduje się przy
ul. Zatrudy 1, to doskonale go widać właśnie z dw 719.
Historia Domu Warkusa jest
niezwykle ciekawa. Obiekt wzniesiono na początku XX w. jako
element Folwarku Zatrudy dla
ówczesnego właściciela Mikołaja Chaneckiego. W budynku znajduje się pięć mieszkań, być może
miały być one przeznaczone do
kwaterowania letników. W 1914 r.
w posiadanie dóbr wszedł Leon
Warkus, który w obrębie folwarku
prowadził m.in. wydobycie piasku.
Dla mieszkańców Brwinowa
Warkus może kojarzyć się z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół.

To właśnie Leon Warkus wraz
z synem Wacławem byli współzałożycielami warszawskiego oddziału TG Sokół. Pierwsze zajęcia
odbywały się właśnie na terenie
podwórza na folwarku Zatrudy.
Niestety zaległości podatkowe i niepowodzenia finansowe
zmusiły Warkusa do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Właściciel próbował ratować sytuację
finansową częściową parcelacją
folwarku w l. 30. XX w. W związku z próbą egzekucji długu zachował się spis inwentarzowy z tego
okresu: w obrębie folwarku funkcjonowały wówczas murowany
dom mieszkalny z pięcioma lokalami dwu i trzy-pokojowymi,
dom drewniany tynkowany (być
może mieszkanie administratora majątku) oraz spichlerz z oborą i stajnia.
Ostatecznie Zatrudy zlicytowano w 1937 r., a nowym właścicielem
dóbr został Piotr Gierasimowicz.
Co ciekawe obiekt szczęśliwie
uniknął zniszczeń podczas działań
wojennych w początkach września 1939 roku. We wspomnieniach
mieszkańców przechowała się informacja o uciekających z Warszawy niemieckich bombowcach
zrzucających ładunek pomiędzy
Brwinowem a Podkową Leśną.
Jedna z bomb spadła na teren
dawnego folwarku Warkusów,
raniąc kilka osób, w tym jedną
śmiertelnie, nie niszcząc jednak
budynku. W l. 60. XX w. zasób

mieszkaniowy znacjonalizowano, obecnie obiekt jest w rękach
spadkobierczyń ostatniego właściciela. Ok. 2010 roku z budynku
wykwaterowano ostatnich lokatorów komunalnych. Od tego czasu
pozostaje nieużytkowany.
Dlaczego według konserwatora
zabytków Dom Warkusa jest tak
cenny? – Wyeksponowany przestrzennie budynek o symetrycznej bryle dekorowanej centralną
niszą od strony frontowej oraz
flankowanej bocznymi aneksami prezentuje znaczące wartości
architektoniczne. Dom Warkusa
odznacza się urozmaiconą kompozycją elewacji o monumentalnych proporcjach, zestawionych
z lżejszymi i niższymi segmentami przeszklonych werand. Zastosowany repertuar rozwiązań
zdobniczych elewacji obejmuje gzymsy, pilastry, arkadowe
blendy, łuki nadokienne oraz
attykowe zwieńczenie. Rozwiązania kompozycyjne stanowią
jednocześnie nawiązanie do architektury rezydencjonalnej oraz
wyróżniają obiekt na tle zabudowy willowej i letniskowej okolicznych miejscowości, dzięki czemu
budynek stanowi rozpoznawalną budowlę w pejzażu urbanistycznym okolicy i swoisty znak
identyfikacyjny pogranicza Brwinowa i Podkowy Leśnej – zaznacza prof. dr hab. Jakub Lewicki,
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. AZ

Światowy Dzień Autyzmu
PRUSZKÓW

W sobotę 2 kwietnia
obchodzimy Światowy
Dzień Świadomości
Autyzmu. Wydarzenie to
ma na celu uświadomić
wszystkim, że wokół nas
znajdują się również osoby autystyczne.

W

latach 2018-2021
na terenie powiatu pruszkowskiego
zdiagnozowano 990
przypadków spektrum autyzmu.
Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc
i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju
dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci
w całej Polsce. Osoby z autyzmem
mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem
relacji społecznych.

W naszym regionie wielokrotnie organizowane były akcje,
których celem było szerzenie
wiedzy na temat spektrum autyzmu. „Niebieski Spacer” czy
zawody pływackie budziły duże zainteresowanie.
W tym roku Szkoła „Przylądek”
wspólnie z Centrum Handlowym
Nowa Stacja organizuje wielkanocny kiermasz ozdób świątecznych. Na terenie galerii znajdzie
się wystawa ozdób przygotowanych przez rodziców dzieci
ze spektrum autyzmu. Dochód
ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rzecz opiekującej się
szkołą Fundacji Lepszy Start.
To jednak nie jedyna atrakcja!
Oprócz zabawy gigantycznymi
piankowymi klockami konstrukcyjnymi Mammutico i sensorycznego toru przeszkód, zostaną
zorganizowane warsztaty (1. piętro Nowej Stacji w Strefie Wyciszenia w lokalu obok salonu 4F).
Start kiermaszu 2 kwietnia
o godz. 11.00 w CH Nowa Stacja
w Pruszkowie. AZ
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PRUSZKÓW

Mini boisko
już gotowe

WIADOMOŚCI

Zakończyła się budowa mini boiska sportowego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Hubala. Miniboisko powstało na części placu zabaw znajdującego się
przy przedszkolu. Dzięki temu dzieci zyskały wielofunkcyjny teren nie tylko do zabawy, ale też do stawiania
pierwszych „sportowych kroków”. Powierzchnia boiska jest pokryta powłoką gumową w dwóch kolorach
– czerwonym i zielonym. Łączna powierzchnia boiska
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to 110 mkw. Na boisku zainstalowane są bramki piłkarskie,
kosze do koszykówki oraz ścianka tenisowa. Dla bezpieczeństwa całość otaczają specjalne bandy. – Prace przy
budowie mini boiska na terenie Przedszkola Miejskiego
nr 6 zakończone – informuje Konrad Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa. – Obecnie trwają prace odbiorowe. Niebawem najmłodsi będą mogli korzystać z nowoczesnego
sportowego terenu – dodaje wiceprezydent. AZ

REGION

79 projektów w puli ogólnowojewódzkiej i aż 250 przedsięwzięć w puli podregionalnej – tak przedstawia się
III edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. – To bardzo dobry wynik! Z roku
na rok liczba zgłaszanych
projektów rośnie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

N

a realizację tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
Mazowsza władze regionu
przeznaczyły 25 mln zł. Mieszkańcy Mazowsza swoje projekty mogli
zgłaszać do 27 lutego.

Aż 329 pomysłów

W porównaniu do poprzednich edycji, mazowszanie zgłosili o wiele więcej
pomysłów. W tym roku to aż 329 projektów, w tym 79 w puli ogólnowojewódz
R E K L A M A

kiej, a 250 w podregionalnej. Najwięcej
zgłosili mieszkańcy podregionu radomskiego – aż 50 pomysłów. Z kolei mieszkańcy warszawskiego zachodniego zgłosili
36 projektów, siedleckiego – 35, ciechanowskiego – 26, płockiego – 26, ostrołęckiego – 24, warszawskiego wschodniego
21, żyrardowskiego – 18, a Warszawy –
14 projektów. Obecnie trwa ocena merytoryczna wszystkich zaproponowanych
przez mieszkańców przedsięwzięć. Informacja o wynikach oceny projektów
zostanie podana do 14 kwietnia 2022 r.
Zgodnie z harmonogramem głosowanie w tym roku ruszy 30 maja.

Co Mazowszanie chcieliby
zmienić na Mazowszu?

W tym roku najwięcej, bo aż 69 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków
i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej
zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z promocją i ochroną
zdrowia oraz transportem zbiorowym
i drogami publicznymi (wpłynęło po 58
projektów w ramach każdego zadania).
Nieco mniej, bo 57 projektów wpłynęło w kategorii edukacja publiczna.

25 pomysłów dotyczy kultury fizycznej
i turystyki, 23 – bezpieczeństwa publicznego, 12 – zagospodarowania przestrzennego, 11 – ochrony środowiska,
7 – pomocy społecznej, 4 – wspierania
rodzin i systemu pieczy zastępczej,
3 – tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, a 2 – modernizacji terenów wiejskich.
– Cieszy nas, że z roku na rok rośnie
liczba i jakość zgłaszanych projektów
– mówi Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim – Mieszkańcy
reagują na pojawiające się potrzeby
w regionie, proponują działania skierowane do różnych grup docelowych,
zarówno do młodzieży, jak i seniorów.
Chcą być inicjatorami zmian na Mazowszu, a Budżet Obywatelski Mazowsza
daje im taką możliwość. Bardzo budujący jest fakt, że otrzymujemy coraz
więcej projektów miękkich, nieinwestycyjnych – angażujących mieszkańców
w obszarze kultury, turystyki, edukacji, czy profilaktyki zdrowia. Projekty
miękkie stanowią już 51 proc. wszystkich zgłoszeń – dodaje. AZ

FOT. PIXABAY.COM

Aż 329 projektów zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego Mazowsza

Piątek, 1 KWIETNIA 2022

WIADOMOŚCI

NADARZYN

Zatrzymany za kradzież
oleju napędowego

Dzielnicowa z Nadarzyna otrzymała informację o miejscu, w którym może przebywać mężczyzna podejrzany
o kradzież aż 100 litrów oleju napędowego. Mężczyzna miał dokonać kradzieży na jednej ze stacji paliw
w Nadarzynie. Policjanta wspólnie z kolegami z wydziału kryminalnego udała się pod wskazany adres by zweryfikować otrzymane informacje. Funkcjonariusze na
miejscu zastali 29-latka, który odpowiadał rysopisowi

z monitoringu. Mężczyzna doskonale wiedział jaki jest cel
wizyty policjantów. 29-latek przyznał się do dokonania kradzieży. Dodał, że do kradzieży użył własnego samochodu,
po czym sprzedał je na złom, by zatrzeć ślady. 29-latek
usłyszał zarzut kradzieży mienia, do którego się przyznał.
Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie. Za przestępstwo kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. AZ

Oszukali starsze osoby na 330 tys. zł.
Działali również w Pruszkowie
REGION

GRODZISK MAZ.

Policjanci z Komendy
Stołecznej Policji
w ciągu kilku ostatnich
dni zatrzymali oszustów,
którzy metodą „na policjanta” wyłudzali pieniądze od osób starszych.
Działali w Pruszkowie,
Warszawie i Kutnie.

F

unkcjonariusze z Wydziału
Kryminalnego Komendy
Stołecznej Policji rozpracowując metodą „na policjanta” ustalili, że działająca na
terenie Warszawy grupa oszustów
może próbować oszukać mieszkankę Kutna. Policjanci udali się
do wspomnianej miejscowości,
gdzie na jednej z ulic zauważyli
zaparkowaną skodę. Za kierownicą samochodu siedziała kobieta, do której po chwili dołączyła
kolejna kobieta. Obie odjechały
w kierunku autostrady A1 i, a następie autostradą A2 w kierunku
R E K L A M A

Grodzisk wybrał wykonawcę
pamiątkowego muralu
FOT. GRODZISK.PL
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W tym roku Grodzisk
obchodzi swoje
500-lecie. Jednym
z elementów obchodów
rocznicy ma być pamiątkowy mural. Komisja
konkursowa wybrała
wykonawcę malowidła.
Warszawy. – Kryminalni udali się
za samochodem, w między czasie
ustalili, że do Komendy Powiatowej w Kutnie wpłynęło zawiadomienie o oszustwie. Wynikało
z niego, że jedna z mieszkanek
wyrzuciła przez okno pieniądze, sądząc, że pomaga policjantom. W związku z tym kryminalni
podjęli decyzję o kontroli kobiet
poruszających się skodą. Podczas
przeszukania samochodu na tylnym siedzeniu znaleźli czarną
torbę, a w niej pieniądze – opisuje Edyta Adamus z Komendy
Stołecznej Policji.

29- i 39-latka zostały zatrzymane. Wkrótce dołączył do nich
partner jednej z kobiet, który przebywał w jednym z warszawskich
hoteli. Policjanci w trakcie przeszukania zajmowanego przez
niego pokoju znaleźli trzy telefony komórkowe. Jak się okazało, grupa w ciągu tylko jednego
miesiąca dopuściła się kilkunastu oszustw. Działali w Warszawie, Pruszkowie, Kutnie, a nawet
Opolu Lubelskim. Poszkodowani, przekonani, że pomagają policjantom, przekazali oszustom
ponad 330 tysięcy złotych. AZ

C

hętnych do stworzenia pamiątkowego muralu nie brakowało. Do
konkursu zgłoszono aż
13 prac. Niestety trzy z nich ze
względu na braki formalne odpadły już w przedbiegach. Komisja konkursowa składająca się
z przedstawicieli urzędu i grodziskich instytucji kultury przyznała
punktacje i wyłoniła trzech laureatów. Choć wszyscy zgodnie
przyznają, że wybór nie był prosty.
Pierwsze miejsce zajął mgr
Mors. Pod tym pseudonimem
kryje się Mariusz Brodowski animator kultury z Nowego Sącza.

– Komisja doceniła jego pomysł,
by w proces tworzenia muralu zaangażować mieszkańców.
Artysta chce zebrać 500 odcisków dłoni od 500 Grodziszczan.
Z nich stworzyć mural, który
będzie przedstawiał symbol
(miejsce, obiekt), który będzie
kojarzył się przejeżdżającym
z Grodziskiem. Co to będzie?
Jeszcze nie wiadomo – decyzja
zapadnie, po spotkaniu artysty

z mieszkańcami na warsztatach
w Mediatece w kwietniu. To właśnie kreatywność i idea pokazania nowoczesnego i silnego
swoimi mieszkańcami Grodziska
dała mgr Morsowi zwycięstwo
– informuje grodziski magistrat.
II miejsce zajął Jakub Bitka.
Artysta w swojej koncepcji postawił na kolaż ilustracji, które mają zachęcić mieszkańców
do zatrzymania się i „rozszyfrowania” przedstawionych na
obrazie postaci. Artysta chciał
zachęcić obserwatora do „podróży po wizerunkach ważnych
postaci i wydarzeń związanych
z historią Grodziska”.
Natomiast na III miejscu znalazła się koncepcja przedstawiona
Ryszardowi Paprockiemu. Komisja doceniła jego portfolio oraz
kunszt w odwzorowaniu postaci, jakie zostały zaproponowane
na grodziski mural.
Mural ma pojawić się na ścianie
budynku przy Sienkiewicza 39 i ma
mieć wymiary 12,5 m na 12m. Mural ma powstać do 27 maja. Ściana już jest przygotowywana. AZ

Wiola potrzebuje
Waszej pomocy
BRWINÓW

Wioletta Badurek
z Domaniewa wielu
osobom znana jest
jako prężnie działający sołtys Domaniewa.
Pani Wiola przez lata
starała się pomagać
innym jak tylko mogła, dziś sama potrzebuje pomocy.

W

lutym Pani Wiola
z względu na zły
stan zdrowia musiała zrezygnować
z funkcji sołtysa. – Od kilku lat
choruje na łuszczycowe zapalenie stawów – na te chwile mam
zaatakowane ponad 40 stawów.
Przechodziłam też sterydoterapie. Żadna z terapii nie była skuteczna, W kwietniu 2021 bardzo
ciężko przeszłam COVID, hospitalizacja trwała 3 tygodnie.
Na moją chorobę niestety też
miał bardzo zły wpływ, objawy zaczęły rozwijać się jeszcze
szybciej, co wizytę kontrolną
miałam zajęte po kilka stawów
więcej – opisuje pani Wioletta.
Pod koniec stycznia u pani Wioletty pojawiły się bóle
głowy. Nie pomagały leki. Po
blisko dwóch tygodniach badań udało się znaleźć przyczynę tych bóli – zakrzepica
zatok żylnych – mózgowia
i żyły szyjnej. Konieczna była

hospitalizacja najpierw na
oddziale intensywnej terapii,
potem na oddziale neurologicznym. Dziś pani Wioletta
czeka na termin wizyty w instytucie hematologii. Wstępne diagnozy to powikłania po
covid lub kolejna już choroba
autoimmunologiczna. Lekarze wciąż szukają przyczyny.
– Od pojawienia się zakrzepów, również bardzo pogorszył mi się wzrok. Zastrzyki
które przyjmuje 2 razy dziennie niestety nie podlegają refundacji. Na tą chwilę łączny
miesięczny koszt samych tylko zastrzyków i wizyt kontrolnych to 2000 zł, bez pracy,
a tym samym bez pieniędzy
nie da się funkcjonować a co
dopiero leczyć i diagnozować – zaznacza Pani Wioletta.
Na portalu zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie Pani Wioletty
- zrzutka.pl/v9sp3s AZ

Czterech chętnych na budowę
Nowoinżynierskiej
PRUSZKÓW

Cztery firmy zgłosiły się
do przetargu na budowę
ul. Nowoinżynierskiej
i ul. Elektrycznej
w Pruszkowie. Droga ma
stanowić alternatywny
wyjazd z Gąsina w kierunku ul. Poznańskiej.

W

ładze Pruszkowa
na budowę drogi
chcą przeznaczyć
6,5 mln zł. Niestety
nawet najniższa oferta jest blisko
trzykrotnie wyższa! Firma Wod-Kan-Bruk z Żelechowa realizację
inwestycji wyceniła na 17,7 mln zł.
Najwyższą ofertę na kwotę ponad
19,5 mln zł złożyła firma Strabag.
Patrząc na ceny złożonych ofert
mało prawdopodobne wydaje się
rozstrzygnięcie przetargu w pierwszym podejściu. Wszystko wskazuje więc na to, że przetarg trzeba

będzie powtórzyć. Przypomnijmy.
W ramach inwestycji zostanie
wybudowana nowa ulica, która
połączy ul. Promyka z ul. Poznańską (włączenie do ul. Poznańskiej
na skrzyżowaniu z ul. Mostową przy stacji Lotos) i ul. 3 Maja.
Zadanie zakłada budowę jezdni
wraz z chodnikami, ciągami pieszorowerowymi, ścieżką rowerową, odwodnieniem, oświetleniem
oraz co najważniejsze – nowym
mostem przez rz. Utratę.
Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ul. Poznańską i Mostową wraz z sygnalizacją
świetlną, tak aby możliwy był
przejazd we wszystkich kierunkach. Na odcinku od ul. Promyka
do ul. Elektrycznej zaplanowane zostały zatoki autobusowe,
które w przyszłości umożliwią
obsługę tej ulicy przez komunikację miejską. Zakres prac obejmuje także budowę oraz remont
ul. Elektrycznej na odcinku od
ul. Nowoinżynierskiej do ul. Batalionów Chłopskich. AZ
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Remont starego urzędu
idzie pełną parą

Grodziski urząd miejski przeniósł się w ubiegłym roku
do nowej siedziby. W starej siedzibie znajdą miejsce inne instytucje, ale w pierwszej kolejności budynek musi
przejść remont. Prace idą tu pełną parą. W połowie ubiegłego roku z budynku przy Kościuszki 32A w Grodzisku
Mazowieckim wyprowadził się urząd miasta. W budynku trwają prace remontowe polegające na przystosowaniu budynku do potrzeb nowych użytkowników.

Rowery wracają
do Pruszkowa
PRUSZKÓW

Rowery Miejskie
w Pruszkowie będą
ponownie dostępne.
Wszystko wskazuje
na to, że już
w majówkę będzie
można korzystać
z wypożyczalni rowerów
na terenie miasta.

Dwie nowe toalety publiczne
w Pruszkowie
PRUSZKÓW

W Parku Kościuszki
oraz na skwerze
na ul. Lipowej w Pruszkowie mają powstać
dwie nowe toalety
publiczne.

W

Oczywiście na terenie miasta nie
brakuje toalet typu toi-toi, jednak
nie wyglądają one zbyt dobrze.
Władze Pruszkowa chcą jednak zmienić tę sytuację i planują budowę dwóch nowych
toalet publicznych. Pierwsza
powstanie w Parku Kościuszki
tuż przy nowym placu zabaw.
To niejako realizacji postulatów
mieszkańców, którzy zgodnie
podkreślają, że toaleta w tym
miejscu jest zwyczajnie potrzebna. Kolejna ma zostać wybudowana na w Parku Potulickich
przy ul. Lipowej w rejonie placu

zabaw przy studni oligoceńskiej.
– Przypomnę, że toalety to element wcześniej prowadzonych
działań. Ta na terenie parku przy
ul. Lipowej miała powstać jako
element parku wodnego. Niestety radni zdecydowali o zdjęciu
środków z tej inwestycji – informuje Konrad Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa.
Pruszkowski magistrat szuka
firmy, która zajmie się realizacją
zadania. Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg to wybrana firma
będzie miała 60 dni na realizację prac. AZ

O G Ł O S Z E N I E

Zatrudnimy pracowników:

Lakiernik samochodowy
Do serwisu aut dostawczych, ciężarowych oraz zabudów komunalnych.
Doświadczenie w pracy lakiernika mile widziane.
Praca w Sokołowie k/ W-wy. Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy.
604 409 053 lub CV na adres marcin@gptruck.pl

Mechanik samochodowy
rowery były wypożyczone ponad 18 tysięcy razy. W bieżącym
roku oczekujemy zainteresowania na podobnym poziomie mimo

zmniejszenia ilości dostępnych
rowerów ze 106 w roku ubiegłym
do 90 w roku obecnym – zaznacza pruszkowski magistrat. AZ

Do serwisu aut dostawczych, ciężarowych oraz zabudów komunalnych.
Doświadczenie w pracy mechanika mile widziane.
Praca w Sokołowie k/ W-wy. Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy.
604 409 053 lub CV na adres marcin@gptruck.pl

Stacje rowerowe zlokalizowane zgodnie z poniższym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejon stacji WKD Pruszków
ul. Plantowa na osiedlu Staszica
Park Mazowsze
Dzielnica Gąsin – skrzyżowanie ulic Promyka i ul. Robotniczej
Teren CDK
Dzielnica Ostoja – placyk na Ostoi w rejonie ul. Zdzisława
Rejon PKP – przy ul. Kościuszki
Rejon PKP – Parking przy ul. Waryńskiego
Park Żwirowisko
ul. Gałczyńskiego róg ul. Zimnej
Aleja Niepodległości ul. Chopina
Park przy ul. Mickiewicza

Elektromechanik samochodowy
Do serwisu aut dostawczych, ciężarowych oraz zabudów komunalnych.
Doświadczenie w pracy elektromechanika mile widziane.
Praca w Sokołowie k/ W-wy. Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy.
604 409 053 lub CV na adres marcin@gptruck.pl

Pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne. Wypożyczenie
roweru ponad 20 minut będzie wiązało się z wniesieniem opłaty wg cennika:
•
•
•
•

od 21 do 60 minut – 1 zł,
od 61 do 120 minut – 3 zł,
od 121 do 180 minut – 5 zł,
od 181 do 240 minut i każda kolejna godz. – 7 zł.

Opłaty za wypożyczenie roweru sumują się.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł.

Wydawca:
MKA GROUP Milena Skoczylas
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W ramach prac remontowych budynek zostanie „odświeżony”. Nowa wykładzina, odmalowane ściany i generalny remont łazienek poprawią wygląd obiektu. Na zakończenie prac
remontowych z niecierpliwością czekają nowi „lokatorzy”.
Po remoncie do budynku przy ul. Kościuszki 32A przeniosą się: Straż Miejska, Wydział Gospodarki Odpadami, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, Biuro Oświaty oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace mają zakończyć się w wakacje. AZ

Pruszkowie działa
tylko jedna toaleta publiczna z prawdziwego zdarzenia. Znajduje się w Parku Kościuszki od strony ul. Kościuszki.

W

środę 30 marca
władze Pruszkowa
podpisały umowę z firmą Nextbike na dostawę, uruchomienie
i zarządzanie Pruszkowskiego
Roweru Miejskiego. W sumie
na terenie miasta będzie działać 12 stacji rowerowych, a do
dyspozycji mieszkańców będzie łącznie 90 rowerów. Lokalizacje stacji są wytypowane
w taki sposób, by Pruszkowski
Rower Miejski był wygodna alternatywą do komunikacji miejskiej i ułatwiał użytkownikom
dotarcie do głównych miejsc
przesiadkowych. Start sezonu
w Pruszkowie najprawdopodobniej wypadnie na majówkę, bowiem wykonawca ma 4 tygodnie
na przygotowanie wypożyczalni
i dostarczenie rowerów. Sezon
klasycznie zakończy się 31 października. – W roku 2021 roku

WIADOMOŚCI

Tokarz-frezer
Do serwisu aut dostawczych, ciężarowych oraz zabudów komunalnych.
Doświadczenie w pracy na stanowisku tokarz- frezer mile widziane.
Znajomość obsługi tokarki i frezerki jest warunkiem koniecznym.
Praca w Sokołowie k/ W-wy. Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy.
604 409 053 lub CV na adres marcin@gptruck.pl

Nr konta bankowego – mBank
90 1140 2004 0000 3102 7842 2256
Partnerskie biura
ogłoszeń:
IN–FORM,
www.biuroogloszen.net,
TOM–OFFICE
tel. 22 728 97 90
Pruszków
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne:
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,
www.gdstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
i adiustacji tekstów
oraz nadawania tytułów listom.
Tekstów i materiałów
niezamówionych nie zwracamy.

Anonimów nie drukujemy.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
E–wydanie dostępne na

www.wpr24.pl

Nakład: 30 tys. egz.
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WIADOMOŚCI

Podróbki warte 14 mln zł
zarekwirowane w Wólce Kosowskiej
REGION

O

ła się zabezpieczeniem podraznakami towarowymi znanych
Po przeszukaniach przeprowadzonych na stoiskach handlowych
trum samochodach funkcjonariusze ujawnili niemal 40 tys.
odzież, obuwie, wyroby galanteryjne, zegarki i biżuterię. Szacunko-

• 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 502 685 598
• Praca dla Panów i Pań przy
sprzątaniu magazynu w Parzniewie.
Praca w godzinach 6:00-10:00
tel. 504204700
ZAKŁAD KAMIENIARSKI
W ŁOSIU ZATRUDNI
MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ
TELEFON; 504 175 598

NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM
Działka rolna 1ha Holendry
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668566576

Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 12A oraz na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl
został umieszczony wykaz
z dnia 1.04.2022r. dla nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu
w trybie bezprzetargowym,
położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy ul. Kościuszki 34 o pow. 42,24 m²
i o pow. 22,26 m2.

NADARZYN

Mieszkańcy Milanówka
niebawem będą mogli
korzystać z nowego
środka lokomocji.
W mieście-ogrodzie
pojawią się elektryczne
hulajnogi od firmy Tier.
towaru to blisko 14 mln złotych.
W związku ze sprawą zatrzymaobywatela Turcji i 25-letniego obywatela Indii oraz 23-letnią obywatelkę Bułgarii. Wszyscy usłyszeli
zarzut wprowadzania do obrotu
mi towarowymi.

W

10 marca podpisały
porozumienie z firmą Tier, na mocy

pojawi się aż 100 elektrycznych
transportu. – E-hulajnogi TIER
to najnowsza generacja tych po-

depozytowego i zostały zabezpieWprowadzanie do obrotu towaru z podrobionymi znakami
towarowymi jest przestępstwem,
za co grozi kara do 5 lat pozbawieAZ

OGŁOSZENIA
DAM PRACĘ

Złodzieje spawarki
w rękach policjantów

MILANÓWEK

Towar o szacowanej na
14 mln zł wartości rynkowej przejęli w Wólce
Kosowskiej przedstawiciele Urzędu Celno-Skarbowego
statnia kontrola przeprowadzona przez
funkcjonariuszy Wydziału Realizacji i Prewencji MCUS przeprowadzona

Elektryczne hulajnogi również
w Milanówku

przemieszczaniem się w obrę-

dostępne są pojazdy operatora.
Minuta jazdy e-hulajnogą TIER
kosztuje 59 groszy, natomiast
opłata za odblokowanie hulajnogi wynosi 2,50 zł – informuje
milanowski magistrat.
musimy na swoim smartfonie

Poza wygodnym i bezpiecznym

CENY NETTO

AZ

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

OGŁOSZEŃ 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
ZA SŁOWO: 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
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

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

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

KUPIĘ/SPRZEDAM

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

• Kupię starocie antyki militaria
biżuterię wszelkiego rodzaju 501
702 604

• 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

AUTO-MOTO KUPIĘ
AUTO - SKUP i ZŁOMOWANIE,
ZAŚWIADCZENIE OD RĘKI
515-630-640

USŁUGI
• 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
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

INNE
Poszukuję Białorusina
z którym poznałam się
na targu w Pruszkowie,
proszę o kontakt 888 317 023

Dwaj mężczyźni
podejrzani o kradzież
spawarki zostali
zatrzymani przez policjantów z Nadarzyna.
35 i 36-latek usłyszeli
już zarzut kradzieży
działając wspólnie
i w porozumieniu.

D

zielnicowi z Nadarzyna otrzymali informację o miejscu
przebywania męż-

o kradzież spawarki wartej 800
złotych. Do kradzieży doszło 22
marca na terenie prywatnej posesji w Nadarzynie.
Kilka dni temu weryfikując tą
nie z kryminalnymi, udali się
pod adres, gdzie mogli przebyzastali 35 i 36-latka. W trakcie

została odnaleziona przez poliPodejrzani usłyszeli już zai w porozumieniu w warunkach

Postępowanie nadzorowane
jest przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie.
Za przestępstwo kradzież kodeks karny przewiduje karę do
AZ

ZAMÓW:
881 918 888, reklama@wprmedia.pl

