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Ponownie rewolucja na kolei
EWELINA
LATOSEK

REGION
PKP PLK szykuje się do 
modernizacji podmiejskiej linii 
kolejowej na odcinku Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiecki. 
Dla pasażerów to przede 
wszystkim aż trzy lata zmian 
i utrudnień w korzystaniu 
z pociągów podmiejskich. 

O ficjalnie nie zakończyły się 
jeszcze długoletnie prace na 
szlaku do Skierniewic, dla po-

dróżnych z naszego regionu również 
dość uciążliwe, a na horyzoncie już 
widać następny remont. I to jaki! Na 
długo wywróci do góry nogami rozkła-

Remont linii nr 447. Roboty potrwają aż trzy lata, pasażerów czeka więc ciężki los 
dy jazdy i częstotliwość kursowa-
nia pociągów. Tym razem PKP PLK 
skupi się na linii podmiejskiej. Cho-
dzi o nitkę nr 447 Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki. 

Kolejarze kilka dni temu ogłosili 
przetarg na wykonanie tej inwesty-
cji. Modernizacja obejmie 22-kilome-
try torów, remont czterech mostów 
i trzech wiaduktów, przebudowę pe-
ronów i stacji, budowę nowego przy-
stanku w Parzniewie i tunelu w ciągu 
pruszkowskiej ulicy Działkowej. A na-
wet ponowną przebudowę przejścia 
dla pieszych na dworcu PKP w Prusz-
kowie. Początek prac zaplanowano na 
sierpień przyszłego roku. Potrwają 
długie trzy lata... 

WiĘceJ  2  Podróżni po raz kolejny muszą przygotować się na utrudnienia

ReKLAMA

Gazowa rura 
niezgody

REGION

Kolejna kontrowersyjna inwestycja 
– gazociąg, który ma przeciąć 
m.in. teren powiatu 
pruszkowskiego. Włodarze 
Pruszkowa, Piastowa, Brwinowa, 
Michałowic, Raszyna i Nadarzyna, 
a także Ożarowa Mazowieckiego 
i Starych Babic zamierzają 
solidarnie bronić interesów 
społeczności lokalnej.  12

27 listopada
Dodatek świąteczny
Zapraszamy do rezerwacji powierzchni reklamowej.  Tel. 22 758 77 88

DZIŚ W NUMERZE DODATEK ZDROWIE & URODA czytaj  6-10

Patrioci miasta
PIASTÓW

– Można powiedzieć, że jesteśmy, 
mówiąc „my” mam na myśli 
siebie i swoje środowisko 
samorządowe, patriotami 
naszego miasta. Silnie się z nim 
utożsamiamy – mówi Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piastowa, 
w rozmowie z „Gazetą WPR”.  4
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PRUSZKÓW
W najbliższą sobotę (14 listopada) od-
będzie się 54. edycja biegu w ramach 
pruszkowskiego Parkrunu. Bezpo-
średnio przed nim nastąpi podsumo-
wanie sezonu 2014/2015. W zeszłym 
tygodniu minął rok od startu Par-
krunu w Pruszkowie. Podczas spe-
cjalnej edycji imprezy zostaną 

podsumowane dotychczasowe zma-
gania biegaczy. – W najbliższą sobotę 
odbędzie się pierwszy bieg kolejne-
go cyklu rocznego. Zaproszone zo-
stały władze miasta Pruszkowa oraz 
starostwa pruszkowskiego. Najbar-
dziej aktywne i zaangażowane oso-
by otrzymają nagrody. Przedstawimy 

Parkrun na stałe wpisał się 
w kalendarz biegów w mieście

również wyniki sportowe – mówi  
Janusz Wiśniewski, koordynator  
Parkrun Pruszków. Uczestnicy biegu 
spotkają się standardowo w prusz-
kowskim Parku Potulickich o godzinie 
9. Udział w zawodach nic nie kosztu-
je, wymagane jest jedynie wcześniej-
sze dokonanie rejestracji. (SD)
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REGION
W niedzielę (8 listopada) 
nad Polską szalał 
porywisty wiatr.  
Tylko w naszym  
regionie strażacy 
wyjeżdżali 43 razy.

Wichura, która przeszła nad po-
wiatami pruszkowskim i gro-
dziskim nie była tak silna jak na 
północnych krańcach kraju. Oby-
ło się bez osób poszkodowanych. 
Nie oznacza to jednak, że w mi-
nioną niedzielę nie odnotowano 
interwencji związanych ze skut-
kami nawałnicy.

– W sumie odnotowaliśmy 17 
zdarzeń. Głównie wzywano nas 

Wichura dała się we znaki, strażacy interweniowali
do usuwania powalonych drzew, 
konarów czy gałęzi. Mamy też 
informacje o uszkodzonym sa-
mochodzie oraz budynku. Jed-
nak były to niewielkie szkody 
– mówił kpt. Karol Kroć, rzecz-
nik prasowy Komendy Powia- 
towej Państwowej Straży Pożar- 
nej w Pruszkowie.

A jakie szkody wyrządziła nie-
dzielna wichura w powiecie gro-
dziskim? – Mieliśmy 26 zdarzeń. 
Większość z akcji przeprowadzili-
śmy na terenie Grodziska Mazo-
wieckiego i Milanówka. Zgłoszenia 
głownie dotyczyły powalonych 
drzew oraz konarów. Tylko dwa 
razy musieliśmy interweniować 
w związku z uszkodzeniami linii 

energetycznych. Odnotowaliśmy 
także pojedyncze zgłoszenia doty-
czące niegroźnie uszkodzonych 
budynków, m.in. naderwanej ryn-
ny czy elewacji –powiedział bryg. 
Krzysztof Tryniszewski, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim.

Strażacy apelują aby w cza-
sie silnych i porywistych wia-
trów nie stać m.in. blisko drzew, 
linii energetycznych czy lekkich 
wiat autobusowych. Dotyczy 
to też kierowców – nie powinni 
parkować tam swoich pojazdów. 
Silne podmuchy mogą również 
spowodować utratę panowania  
nad autem.  (SD) 

Jakich zmian organizacji ruchu 
należy się spodziewać? – Przy 
kompleksowej modernizacji zmia-
ny są nieuniknione. Wykorzysta-
my dotychczasowe doświadczenia 
by utrudnienia ograniczyć do mi-
nimum. Ważne będą działania in-
formacyjne – zapewnia Łukasz 
Kwasiborski z biura prasowego 
PKP PLK. I precyzuje: –  Ruch 
będzie się odbywał jednotorowo 
na odcinku Warszawa Włochy-
-Pruszków. Na szlaku Grodzisk 
Mazowiecki-Pruszków organiza-
cja ruchu jest obecnie planowana. 
Dokładna analiza komunikacji na 
czas modernizacji będzie ustalo-
na z przewoźnikami.

Niewykluczone zatem, że do 
Grodziska pojadą nie pociągi, a au-
tobusowa komunikacja zastępcza. 
Finał prac, podobnie jak zamiesza-
nia w rozkładach jazdy, spodzie-
wany jest dopiero w maju 2019 r. 
Czy trzy lata to nie przesada na 
remont dość krótkiego odcinka? – 
Czas trwania robót budowlanych 
to 33 miesiące. Wynika on bez-
pośrednio z dużego zakresu prac. 
W tym czasie planuje się przebu-
dowę torów i sieci trakcyjnej linii 
podmiejskiej, przebudowę pero-
nów na wszystkich przystankach 
osobowych (poza Ursus Niedź-
wiadek) oraz budowę nowego 
przystanku w Parzniewie, bu-
dowę nowego tunelu drogowego 
w Pruszkowie i przejścia pieszo-
-rowerowego w Brwinowie, prze-
budowę obiektów inżynieryjnych, 

Ponownie rewolucja na kolei
Remont linii nr 447. Roboty potrwają trzy lata, pasażerów czeka więc ciężki los 

dopasowania jej do norm praw-
nych. Ta część obiektu musi być 
wyższa niż dotychczas – wyjaśnia 
Kwasiborski. – Prace prowadzo-
ne do tej pory obejmowały dobu-
dowanie nowej części przejścia 
podziemnego i były związane 
bezpośrednio z modernizacją li-
nii nr 1. Nie mogliśmy w tym sa-
mym czasie zająć się starą częścią 
przejścia, ponieważ wiązałoby się 
to z koniecznością wyłączenia na 
pewien czas z użytku torów linii 
nr 447. Prowadzimy obecnie 
rozmowy z władzami Pruszko-
wa dotyczące prowadzenia ruchu 
pieszego na stacji podczas moder-
nizacji – argumentuje.

Dużo lepszą informację mamy 
dla mieszkańców Parzniewa, któ-
rzy doczekają się własnej stacji.  
– Przystanek Parzniew będzie to 
peron dwukrawędziowy, wyspo-
wy. Powstaną wiaty, nowe ław-
ki, oświetlenie, kosze na śmieci. 
Będzie w pełni dostosowany 
do obsługi osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się – za-
pewniają kolejarze. 

mostów i wiaduktów pod linią 
podmiejską oraz przejść pod-
ziemnych przy peronach pod li-
nią podmiejską i dalekobieżną  
– twierdzi Kwasiborski. 

Dokończenie ze str. 1

i oznakowanie, a także urządzenia 
informacji pasażerskiej. Wszyst-
kie będą dostosowane do potrzeb 
osób o ograniczonych możli-
wościach poruszania się – in- 
formuje przedstawiciel PKP 
PLK. I dodaje: – Przedwojenne 
zabytkowe „skrzydlate” wiaty po-
zostaną i zostaną rewitalizowane 
zgodnie z wytycznymi konser-
watora zabytków. Zmoderni-
zowane zostaną również tory 
i urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym, dzięki czemu po za-
kończeniu prac wzrośnie pręd-
kość pociągów pasażerskich 
z 90 km/h do 120 km/h.

Co szczególnie ciekawe, prace 
nie ominą tunelu dla pieszych na 
dworcu PKP w Pruszkowie. Tego 
samego, które pod koniec wrze-
śnia oddano do użytku po rocz-
nym remoncie i który cały czas 
budzi mieszane uczucia wśród pa-
sażerów i mieszkańców. – „Sta-
ra” część przejścia dla pieszych 
w Pruszkowie zostanie przebudo-
wana ze względu na konieczność 
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Jakie zmienią się stacje? – Na 
przystankach: Warszawa Ursus, 
Pruszków, Piastów, Brwinów, Mi-
lanówek oraz Warszawa Włochy 
perony będą przebudowane i wy-
posażone w wygodne estetycz-
ne wiaty, ławki, nowe oświetlenie 

Rok temu ruszyły prace 
przy budowie CDK
PRUSZKÓW
Niedawno minął rok 
od dnia, w którym 
wbito pierwszą łopatę 
na budowie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie.

„Jest naszą intencją, aby budo-
wane centrum jak najlepiej słu-
żyło wszystkim mieszkańcom 
Pruszkowa. Niechaj dzięki tej 
inwestycji umacnia się dorobek 
kulturowy...” – napisano w akcie 
erekcyjnym. 5 listopada 2014 r.  
odbyła się uroczystość podpi-
sania aktu oraz wmurowania 
kamienia węgielnego pod bu-
dowę CDK.

Jak wygląda sytuacja po roku 
od startu budowy Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego? Zaawan-
sowanie prac wynosi 25 proc. Do 
tej pory udało się przebudować 
sieć kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągowej, które kolidowały 
z obiektem. Wzmocniono pod-
łoże gruntowe pod fundamen-
tem budynku oraz zakończono 
konstrukcję żelbetonową garażu 

Finał prac, 
podobnie jak 
zamieszania  
w rozkładach 
jazdy, spodziewany  
jest dopiero  
w maju 2019 r.

    Pruszków 12.11.2015 r.

Konkurs Historyczno – Literacki „Pierwszy Dzień Wolności”
Już po raz trzeci Gimnazjum Społeczne i Liceum Społeczne Nr 23 w Pruszkowie przeprowadziły kolej-
ną edycję Konkursu Historyczno-Literackiego „Pierwszy Dzień Wolności”. Podobnie do lat ubiegłych 
konkurs przeprowadzony został na szczeblu powiatowym, a do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie 
gimnazjów oraz szóstych klas szkół podstawowych. 
Organizatorzy przedsięwzięcia zauważyli, że z roku na rok cieszy się ono coraz większym zainteresowa-
niem. Uczniowie chętnie piszą opowiadania nawiązujące treścią do największego narodowego święta. Na-
leży stwierdzić, iż prace literackie osiągają coraz wyższy poziom. Co ciekawe, temat odzyskania wolności 
przez Polskę najczęściej podejmują szóstoklasiści i wykazują się dużą wiedzą na ten temat. Bardzo cenny jest 
fakt podejmowania przez coraz młodszych uczniów zagadnień związanych z przeszłością naszej ojczyzny.
W tym roku nadesłano na konkurs 46 prac, z których trzy okazały się zwycięskie:
I miejsce zajęło opowiadanie Filipa Andrzana, ucznia szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysła-
wa Broniewskiego w Pruszkowie.
II miejsce przypadło w udziale Dominice Wojewódzkiej , uczennicy szóstej klasy ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie.
III miejsce wywalczyła Aleksandra Strzelecka, szóstoklasistka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Piastowie.
Przyznano także pięć wyróżnień za sposób interpretacji oraz wnikliwe potraktowanie tematu. Otrzymali je 
następujący uczniowie:
Jakub Bartnicki, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, 
Jan Izydorczyk, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, Filip 
Kowalczyk, uczeń piątej klasy Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach, Katarzyna 
Florczyk, uczennica trzeciej klasy Gimnazjum nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie, Jakub 
Futyma, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie.
Ciekawe prace przysłali także udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy 
w Piastowie.
Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają nagrody; pozostali uczestnicy oraz opiekunowie - podziękowania. 
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Doceniają ich wysiłek i zaintere-
sowanie tematem. Wyrażają także nadzieję, że konkurs „Pierwszy dzień wolności” nadal cieszył się będzie 
dużym zainteresowaniem. 

OgłOszenie

podziemnego, parteru i pierw-
szego piętra. Wykonawca zre-
alizował już izolację termiczną 
ścian zewnętrznych podziemia. 
Gotowe jest też przyłącze wo-
dociągowe. W trakcie realiza-
cji jest konstrukcja żelbetonowa  
drugiego i trzeciego piętra.

Termin zakończenia budowy 
określono na jesień 2017 roku. 
Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego ma stać się miejscem, 
gdzie będzie kwitło życie kul-
turalne miasta. – Tematem nu-
mer jeden w rozmowach, które 
dotyczą pruszkowskiej kultu-
ry zawsze jest kino. W końcu 
się go doczekamy. Będzie rów-
nież płaszczyzna do działalności 
animatorów kultury. Pojawią się 
odpowiednie warunki do rozwo-
ju i zagospodarowania pewnych 
obszarów. Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego stanie się miejscem 
spotkań mieszkańców, a także 
wizytówką miasta. Wydaje mi 
się, że będzie to potężny impuls 
rozwojowy – mówi Witold Ko-
nieczny z Biura Promocji Urzę-
du Miasta w Pruszkowie.  (JM) 
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ŻABIA WOLA
Gmina Żabia Wola przygotowu-
je się do budowy przedszkola. Sa-
morząd rozstrzygnął przetarg na 
wykonawcę placówki. Udało się wy-
łonić zwycięską ofertę, która opie-
wa na prawie 5,2 mln zł. Gmina musi 
jeszcze podpisać umowę z wyko-
nawcą, aby ten mógł wystartować 

z robotami. Niewykluczone, że jesz-
cze w tym roku. Natomiast prace 
budowlane według założeń powinny 
zakończyć się do 31 maja 2017 r. Jak 
ma wyglądać obiekt? Chodzi o 4-od-
działowe przedszkole przeznaczo-
ne dla ok. 100 dzieci. Wewnątrz będą 
się znajdowały cztery sale do zajęć 

Przy ulicy Leśnej postawią
przedszkole dla ok. 100 dzieci

oraz zaplecze podzielone na części 
administracyjną i kuchenno-tech-
niczną. Projektowany budynek ze-
stawiono z czterech prostych brył 
o podobnej wielkości. Planowane 
jest wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. Przedszkole stanie 
przy ul. Leśnej 2. (JM)

Piątek, 13 Listopada 2015

Rok temu ruszyły prace 
przy budowie CDK

ReKLAMA

Gmina 
ma już pałac 
na własność
BRWINÓW
Starania władz 
Brwinowa o pozyskanie 
prawa własności do 
zabytkowego pałacu 
Wierusz-Kowalskich 
skończyły się sukcesem. 
6 listopada podpisano 
akt notarialny.

Radości z przejęcia praw własno-
ści do pałacu nie krył burmistrz 
Arkadiusz Kosiński, który na swo-
im facebookowym profi lu ogłosił: 
„Pałac jest nasz!!!”. Ten entuzjazm 
ma podstawy, bowiem o pozyska-
nie obiektu gmina starała się od 
lat. – Jest to historyczna chwila 
dla gminy Brwinów. Minister-
stwo Skarbu wyraziło zgodę na 
sfinalizowanie transakcji: 6 li-
stopada został sporządzony akt 
notarialny nabycia przez gminę 
Brwinów położonej w centrum 
miasta nieruchomości należącej 

przez ostatnie kilkadziesiąt lat do 
SGGW – informuje biuro promo-
cji urzędu gminy.

Chodzi nie tylko o pałac Wie-
rusz-Kowalskich, ale również 
otaczający go park i budynki 
pomocnicze na działce między 
ulicami Dworską, Przejazd i Pił-
sudskiego. Jakie będzie ich prze-
znaczenie w przyszłości? Mają 
służyć mieszkańcom jako dom 
kultury. Burmistrz Kosiński: – Do 
projektu budżetu na rok 2016 będę 
proponował wprowadzenie doku-
mentacji projektowej rewitaliza-
cji pałacu Wierusz-Kowalskich 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół obiektu. Myślę, że przy tak 
skomplikowanym obiekcie, gdzie 
potrzebne są ekspertyzy i opinie 
konserwatora, dokumentację, 
którą zlecimy na początku roku, 
otrzymamy na jego koniec. To są 
długotrwałe procedury. Pierwsze 
prace będziemy planowali na 2017 
i 2018 rok.

Wcześniej władze brwinow-
skiej gminy planują zadbać 
o przypałacowy park, oczysz-
czając go z chaszczy i otwierając 
dla mieszkańców.  (EL) 

Chodzi nie tylko 
o pałac Wierusz-
-Kowalskich, 
ale też otaczający 
go park i budynki
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PRUSZKÓW
Podopieczni 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy od dawna 
czekają na nową siedzibę. 
Parter budynku przy 
3 Maja 56A w Pruszkowie 
jest już praktycznie 
gotowy, remont 
przeniesie się na piętro.

Ś rodowiskowy Dom Sa-
mopomocy prowadzi 
pruszkowskie koło Pol-

skiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym. Ośrodek dziś jeszcze 
funkcjonuje w Brwinowie, ale 
już niebawem zostanie prze-
niesiony do Pruszkowa. Po 
długich staraniach PSOUU 
udało się pozyskać od Skarbu 
Państwa budynek przy 3 Maja 

Podopieczni ŚDS zyskają nowy dom
Budynek przy ulicy 3 Maja 56A musi jeszcze przejść sporo prac remontowych

naszych podopiecznych – podkre-
śla. – Chcielibyśmy na początku 
przyszłego roku przenieść ŚDS 
do Pruszkowa. Pomoc starostwa 
jest dla nas bardzo ważna – za-
znacza Rybus.

Jednak szanse na przenosiny 
na początku 2016 r. są nikłe. Pra-
ce podzielono bowiem na dwa 
etapy. Jeden z nich zostanie wy-
konany dopiero w przyszłym 
roku. O jakie roboty chodzi? 

I tu ponownie z pomocą przy-
szło starostwo powiatowe, które 
rozstrzygnęło przetarg na wyko-
nanie kolejnych robót w budynku 
przy 3 Maja 56A. Prezes Rybus 
cieszy się z takiego rozwiązania. 
– Ten przetarg pozwoli nam za-
mknąć kwestię remontu. Trzeba 
przenieść jedynego mieszkańca 
do lokalu na piętrze, a zwolnio-
ne przez niego mieszkanie na-
leży zaadaptować na potrzeby 

56A. Obiekt nie był w idealnym 
stanie, ale przy pomocy władz 
powiatowych udało się go czę-
ściowo wyremontować. 

Jednak lista rzeczy, które jesz-
cze trzeba zrealizować jest długa. 
– Burzyliśmy ściany, stawialiśmy 
nowe, remontowaliśmy toalety, 
zmodernizowaliśmy schody. 
Wraz z podopiecznymi skręca-
liśmy szafki, meble i inne ele-
menty wyposażenia – wylicza 
Andrzej Rybus, prezes prusz-
kowskiego koła PSOUU. I pod-
kreśla: – Praktycznie gotowy jest 
już parter budynku, musimy jesz-
cze przeprowadzić generalny re-
mont piętra i zmodernizować 
piwnice. Planujemy też termo-
modernizację budynku wraz 
z izolacją fundamentów. Mamy 
również szereg innych pomy-
słów na zaaranżowanie terenu, 
ale wszystko realizujemy mały-
mi krokami. Najważniejszy jest 
dla nas budynek.
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K Jeszcze w tym roku mają zostać 
wykonane prace wentylacyjne, 
elektryczne, sanitarne i gazowe 
we wnętrzu obiektu. Dodatkowo 
przewidziany jest remont i do-
cieplenie dachu oraz wymiana 
okien. Na początku 2016 r. trze-
ba będzie dobudować wejście do 
klatki schodowej oraz wykonać 
przyłącze wodociągowe. To nie 
koniec. Budynek zostanie rów-
nież docieplony i zyska nową 
elewację. Teren wokół obiektu 
będzie uporządkowany. Z działki 
znikną pozostałe zabudowania 
– chodzi o stare garaże. Dzięki 
temu będzie można stworzyć wy-
maganą drogę pożarową.

Kiedy więc podopieczni 
PSOUU będą mogli przenieść 
się do nowej siedziby? Dokład-
ny termin nie został jeszcze wy-
znaczony. Wiadomo jedynie, 
ze wykonawca na zrealizowa-
nie wszystkich prac będzie miał 
sześć miesięcy. 

Budynek przy ulicy 3 Maja 56A musi jeszcze przejść sporo prac remontowych
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GRODZISK MAZOWIECKI
Włodarze Grodziska Mazowieckie-
go planują wybudowanie nowej drogi 
gminnej. Połączy ona ulice Chełmoń-
skiego i Daleką (na zdjęciu). – Przede 
wszystkim umożliwi to lepszy dojazd 
od strony ulicy Chełmońskiego m.in. 
w kierunku szpitala czy urzędu skar-
bowego. To nie tylko udogodnienie 

dla mieszkańców. Przy Chełmońskie-
go stacjonują karetki Falck Medy-
cyna, czyli pogotowie ratunkowe. 
Chcemy także odciążyć ulicę Sa-
dową – mówi Stanisław Olkowski, 
kierownik Obsługi Techniczno-In-
westycyjnej z grodziskiego urzędu. 
– Nowa droga stanie się szczególnie 

Nowa droga ma połączyć
ul. Chełmońskiego i Daleką

ważna gdy zostanie wybudowana 
obwodnica Grodziska Mazowiec-
kiego. Wtedy będzie to najszybsze 
możliwe połączenie między ulica-
mi Chełmońskiego i Daleką – doda-
je. Póki co ogłoszono przetarg na 
wykonawcę projektu budowlanego 
planowanej drogi. (SD)

Piątek, 13 Listopada 2015
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Jak ocenia Pan swój pierw-
szy rok za sterami miasta?
– Oczywiście jestem zadowo-
lony z wielu działań jakie uda-
ło się w tym roku zakończyć lub 
rozpocząć. Ale patrzę na całość 
zadań, które chcemy realizować 
i które mieszkańcy poparli, ja-
ko na element spójnego pla-
nu na najbliższy czas. Są takie, 
które można zrobić z marszu, są 
też takie do których trzeba się 
przygotować. Od samego po-
czątku rozpoczęliśmy realizację 
tych wszystkich przedsięwzięć 
i kierunków działania. Celem 
jest realizacja zapisów Strate-
gii Rozwoju Miasta Piastowa 
i misji tam uwzględnionej.

Chcemy, żeby miasto było 
miejscem przyjaznym, aby ży-
ło się tu dobrze, aby mieszkańcy 
mogli być z niego dumni i czuli, 
że ich potrzeby są zaspokajane. 
Aby Piastów rozwijał się tak, jak 
na to zasługuje. Można powie-
dzieć, że jesteśmy, mówiąc „my” 
mam na myśli siebie i swoje śro-
dowisko samorządowe, patrio-
tami naszego miasta. Silnie się 
z nim utożsamiamy.

Wspomniał Pan o strategii. 
Jakie są więc plany 
na przyszłość?
– Są sfery, które muszą się roz-
wijać w sposób przyjazny dla 
mieszkańców. Sprawy na dziś nie-
słychanie ważne to ochrona śro-
dowiska, komunikacja publiczna, 

Jesteśmy patriotami naszego miasta
Z GRZEGORZEM SZUPLEWSKIM, burmistrzem Piastowa, rozmawia Ewelina Latosek

samej lokalizacji całkiem nowego 
obiektu przychodni Piastun przy 
ul. Wysockiego. To w sumie trzy 
duże przedsięwzięcia. Oczywiście 
będziemy kontynuować zadania 
związanie z infrastrukturą. Chce-
my nadać wyraźny priorytet wo-
dociągom i nawierzchniom dróg. 
Będziemy ubiegać się o dofi nanso-
wanie z puli tzw. „schetynówek”.

Mieszkańców szczególnie 
interesują właśnie drogi. 
– W lipcu zaczęliśmy dużą bu-
dowę odwodnienia w północno-
-zachodniej części miasta. Cała 
instalacja będzie miała długość 

Jakie jeszcze inwestycje 
chce Pan rozpocząć 
w przyszłym roku? 
– Budowę zespołu edukacyjnego 
licealno-gimnazjalnego na terenie 
LO im. Adama Mickiewicza (O li-
ceum czytaj też na str. 12 – przyp. 
red.). Z dużą halą sportową, z za-
pleczem, z siedzibą dla biblioteki 
publicznej, którą chcemy prze-
nieść z dotychczasowej lokaliza-
cji, aby stworzyć godne warunki 
dla czytelników i pracowników. Po 
północnej stronie miasta powsta-
nie wtedy fi lia. To drugie, po budo-
wie mieszkań komunalnych, duże 
zadanie. Kolejne to budowa w tej 

oświata, jakość infrastruktury 
miejskiej. Na tych obszarach się 
koncentrujemy. To z kolei wią-
że się z realnymi pieniędzmi. Nie 
zgodzę się z tym, co mówił mój 
poprzednik, że Piastowa na to nie 
stać, bo mamy długi itd. To był 
w mojej ocenie wyraz niemocy. 
Nie może być biednym miasto 
z taką lokalizacją, z dużą liczbą 
mieszkańców, którzy pracują, 
a mamy niski współczynnik bez-
robocia. Są oczywiście problemy 
społeczne. Tak jak we wszystkich 
gminach mamy problem z ilością 
lokali komunalnych, jest niedo-
bór, ale to będziemy chcieli roz-
wiązać. Jednym z ważniejszych 
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zadań inwestycyjnych jest budo-
wa 30-40 mieszkań socjalnych, 
aby te potrzeby zaspokoić. Chce-
my to zrealizować w przyszłym 
roku, najdalej w ciągu dwóch lat. 

– Chcemy, żeby 
miasto było miejscem 
przyjaznym, aby 
żyło się tu dobrze, 
aby mieszkańcy 
mogli być z niego 
dumni – mówi 
burmistrz Piastowa

prawie 3 kilometrów i pozwoli 
odwodnić znaczną część Piasto-
wa, szczególnie tam, gdzie pro-
blemy były odczuwalne. W tej 
obecnej fazie wiąże się to z nie-
dogodnościami, za co bardzo 
przepraszamy, ale tego nie da się 
uniknąć. Duża część inwestycji 
lokowana jest w pasie ulicy Suł-
kowskiego. Po zakończeniu prac 
zyska ona nową nawierzchnię. To 
kwestia dwóch, trzech lat, bo do-
piero w listopadzie zakończymy 
odwodnienie. Będziemy starali się 
sukcesywnie poprawiać stan bocz-
nych ulic, które cierpią ze wzglę-
du na ruch ciężkich samochodów, 
obsługujących budowę. To na 
pewno wydarzy się szybciej niż 
w przypadku ul. Sułkowskiego.

Jakie jeszcze założenia 
znajdą się w budżecie na 
2016 rok?
– Zadania jakie sobie wyznaczyli-
śmy wymagają dużych nakładów 
fi nansowych. Aby je zrealizować 
potrzebujemy stałej dynamiki 
wydatków na inwestycje. Chce-
my, aby każdego roku w budże-
cie było to ok. 20 proc. Projekt 
odziedziczony po poprzednim 
burmistrzu przewidywał nieca-
łe 10 proc. i był przez nas zmie-
niany. Chcemy odzyskać w ten 
sposób czas, który został zmarno-
wany w ostatnich czterech latach. 
Będziemy starać się także pozy-
skiwać fi nansowanie ze środków 
krajowych i europejskich. 

Myślą 
o lodowisku
PODKOWA LEŚNA
W ubiegłym roku 
mieszkańcy Podkowy 
mogli dokonywać 
łyżwowych akrobacji na 
tafl i przy Zespole Szkół 
na ul. Jana Pawła II. 
Liczą, że i tej zimy pojawi 
się lodowisko.

– Cały czas szukamy pienię-
dzy na lodowisko. W tej chwili 
po negocjacjach potrzebujemy 
prawie 100 tys. zł. Lokalizacja 
pozostałaby bez zmian, dlatego 
że miejsce było dobrze oświe-
tlone i sprawdziło się – wyjaśnia 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej. I dodaje: – Jeżeli 
miałoby się pojawić lodowisko 
to byłoby sztuczne, ale więk-
sze niż w zeszłym roku. Padały 
uwagi, że tamto było zbyt małe. 
Być może zaczęlibyśmy od dwa 
razy większego, ok. 400 mkw. 
Sztuczne lodowisko to zarazem 
ograniczenie kosztów. Tusiński: 
– Wiemy od samorządów, które 
posiadają lodowiska, że utrzy-
manie tradycyjnego toru mo-
że przekraczać nawet 50 tys. 
zł miesięcznie, gdy nie ma nor-
malnej zimy. Dodatkowo trzeba 
to rozłożyć, utrzymać i czu-
wać nad obiektem. W związ-
ku z tym myślimy o sztucznym 
lodowisku. Oczywiście będzie
też wypożyczalnia łyżew.

Kiedy ewentualnie można 
spodziewać się lodowiska? – 
Jeżeli miałoby się pojawić, to 
najprawdopodobniej od 15 gru-
dnia – podaje Tusiński.  (JM) 
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Specjalistyczne 
zabiegi i fachowa 
obsługa – to wszystko 
znajdziesz w Instytucie 
Urody Majestic Derm. 
U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie i na 
pewno będzie 
zadowolony. 

I nstytut Urody Majestic Derm 
z powodzeniem pomaga wie-
lu osobom, które chcą w spo-

sób szczególny zadbać o swoje ciało 
i wygląd twarzy. Oferta salonu jest 
niezwykle szeroka. Szereg zabie-
gów leczniczych, relaksujących 
i upiększających sprawia, że każ-
dy zarówno panie, jak i panowie 
w ofercie Majestic Derm znajdą 
coś dla siebie. 

Usuniemy 
zbędne włoski
Męczą cię włoski na nogach, pod 
pachami lub w strefi e bikini? Czę-
ste golenie podrażnia skórę, a za-
biegi woskiem są bolesne? Jest 
skuteczny sposób na trwałe usu-
nięcie niechcianego owłosienia. 
Instytut Urody Majestic Derm ja-
ko jedyny salon w okolicy zabiegi 
usuwania włosków wykonuje przy 
pomocy specjalistycznego lasera 
Light Sheer. Diodowy laser pozwa-
la na trwałe usunięcie uporczywych 
włosków z każdej części ciała.

Jak wyglądają zabiegi? Każ-
dy jest poprzedzony konsultacją 
z kosmetologiem. Skóra przed 
zabiegiem musi być czysta i nie-
natłuszczona. Na dzień przed za-
biegiem miejsce należy ogolić 

Majestic Derm: Twoja świątynia piękna

maszynką, a w okresie zimowym 
warto pomyśleć o nawilżeniu. Za-
biegi wykonywane są co 4-9 tygodni 
w zależności od części ciała, z któ-
rej usuwane jest owłosienie. Seria 
kilku zabiegów pozwala pozbyć się 
uporczywych włosków na zawsze.

Cellulit? To nie problem!
Mejestic Derm oferuje również za-
biegi wykonywane przy pomocy 
Venus Swan. Ciepło głowicy po-
łączone z masażem rozbija tkan-
kę tłuszczową i pozwala pozbyć 
się „pomarańczowe skórki”. Co 
ważniejsze zabieg to sama przy-
jemność! Seria zabiegów przynosi 
niesamowite efekty, zwłaszcza je-
śli jest połączona z dietą i dużym 

spożyciem wody (ułatwia usuwa-
nie toksyn). Venus Swan jest stoso-
wany również do... liftingu twarzy. 

Cera problemowa, 
to nie problem
Ratunek dla swojej cery znaj-
dą również osoby z problema-
mi takimi jak trądzik, blizny czy 
przebarwienia. W ich usuwaniu 
pomocne są peelingi chemiczne, 
które nie tylko zwalczają pro-
blem ale również normalizują 
skórę. W zależności od dobranej 
substancji możemy walczyć z trą-
dzikiem, przebarwieniami, a na-
wet... czasem. Idealnym zabiegiem 
jest również mezoterapia igłowa 
i mikroigłowa, które pozwalają na 

szybsze i głębsze wnikanie prepa-
ratu w skórę.

Selvert Thermal 
– dobro z natury
Zabiegi kosmetyczne przeprowa-
dzane w salonie Majestic Derm 
są wykonywane przy użyciu naj-
wyższej klasy szwajcarskich der-
mokosmetyków marki Selvert 
Thermal. Istotą działania tych 
preparatów jest pobudzanie skó-
ry do samoleczenia. Odkryciem 
marki okazała się wydzielina śli-
maka, która zawarta w kremach 
odżywia i wspomaga regenerację 
skóry. Dodatkowo w salonie Ma-
jestic Derm istnieje możliwość za-
kupu odpowiednich dla cery linii 

do domowej pielęgnacji. Paleta 
preparatów jest niezwykle sze-
roka – od specjalistycznej linii do 
cery problemowej, przez mocno 
nawilżające preparaty, po kosme-
tyki o działaniu rewitalizującym.

Daj sobie chwilę 
wytchnienia
Uzupełnieniem oferty Instytutu 
Urody Majestic Derm są masaże, 

ARTYKUł sPOnsOROWAnY
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a wśród nich masaż punktów mło-
dości – Tsuboki. To stymulacja 
określonych punktów na twarzy 
poprawia stan energetyczny or-
ganizmu, odmładza wygląd, ma 
działanie przeciwzmarszczko-
we, a do tego daje spektakularne 
odprężenie, relaks i poprawę sa-
mopoczucia. Efekty najlepiej jed-
nak sprawdzić samemu. To jednak 
nie wszystko Majestic Derm za-
prasza również na masaż... cze-
koladą. Niezapomniane dozna-
nia z nutą słodkości.

Pomożemy, dobierzemy...
Majestic Derm oferuje również 
bezpłatną analizę komputerową 
skóry oraz konsultacje kosme-
tyczne. W salonie można uzyskać 
również pomoc dotyczącą pielę-
gnacji skóry oraz doboru odpo-
wiednich preparatów. Najlepiej 
jednak odwiedzić salon i samo-
dzielnie sprawdzić jakie cuda po-
trafi ą zdziałać.

Polecają nas
Z usług Majestic Derm korzysta-
ją i co ważniejsza polecają je: pre-
zes stowarzyszenia K40 i aktorka 
Ewa Telega oraz aktorka Aleksan-
dra Justa. Wiele kobiet i mężczyzn 
zaufało naszym kosmetologom. 
Teraz czekamy na Ciebie. 

Majestic Derm
Instytut Urody

ul. Emancypantek 4 (I p), Pruszków
tel. 731 00 08 08

www.majestic-derm.pl 

ZDROWIE
Jak czuć się dobrze, 
mieć energię i nie 
chorować mimo że za 
oknem zimno, plucha, 
a słońca jak na 
lekarstwo? Jest na to 
kilka prostych sposobów. 

Wraz z nastaniem jesieni 
i zimy wiele osób na-
rzeka na spadek for-

my. Nie chodzi tylko o rozmaite 
infekcje, o które w tej części ro-
ku łatwiej, ale o ogólne znużenie, 
brak sił, zniechęcenie. Czasem 
wręcz stany przypominające 
depresję. Nic dziwnego. Aura 
nie zachęca do aktywności. Ale 
z własnym złym samopoczuciem 
możemy sobie poradzić. Wystar-
czy pamiętać o kilku zasadach 
i konsekwentnie się ich trzymać. 

Na pierwszy rzut oka sposo-
by na jesienną i zimową chan-
drę mogą wydawać się banalne. 
W istocie są jednak kluczowe, 

Przygotuj organizm do zimowych dni
aby zachować dobrą formę. 
Przede wszystkim należy się 
porządnie wysypiać. To zasa-
da numer jeden nie tylko pod-
czas chłodniejszych miesięcy. 
Warto pamiętać, że od ilości 
snu ważniejsza jest jego ja-
kość. W zależności od indywi-
dualnych potrzeb, jednej osobie 
do funkcjonowania na pełnych 
obrotach wystarczy 5-6 godzin, 
ktoś inny nie wyobraża sobie nie 
przespać pełnych 8 godzin. Co 
innego jest jednak kluczowe. Do 
łóżka powinniśmy się kłaść o re-
gularnej porze i przestrzegać 
pewnych rytuałów. W ten spo-
sób przyzwyczaimy organizm 
do regeneracji i pozbędziemy 
się kłopotów z zasypianiem. 
A w tym pomogą na pewno do-
brze przewietrzona, nawet zi-
mą, sypialnia i wystrzeganie się 
wieczorem napojów z kofeiną.

Jest za to inny napój, któ-
ry należy spożywać w dużych 
ilościach i o każdej porze. To 

oczywiście woda. Dobry spo-
sób na rozpoczęcie dnia to 
szklanka właśnie z wodą i so-
kiem wyciśniętym z cytryny. 
W ten sposób dostarczymy 
organizmowi nie tylko nie-
zbędnej po przebudzeniu ilo-
ści płynów, ale także witaminy 
C, która wzmacnia odporność 
i stymuluje metabolizm.

Skoro pobudkę i wypicie 
szklanki wody mamy za sobą, 
czas na pożywne śniadanie. To 
kolejny ze sposobów, aby za-
pewnić sobie odpowiednią daw-
kę energii na cały dzień. Wielu 
ekspertów jak mantrę powtarza, 
że to najważniejszy posiłek w na-
szym menu. Warto więc wprowa-
dzić zasadę, że nie wychodzimy 
z domu bez śniadania.

Kiepska pogoda nie może 
stanowić wymówki dla prze-
rwy w spacerach lub uprawia-
nia sportu. Aktywność fi zyczna 
zbawiennie działa bowiem nie 
tylko na ciało, ale też na umysł. 

Wszystko przez endorfi ny, po-
tocznie zwane „hormonami 
szczęścia”, które uwalniają się 
w mózgu po wysiłku fi zycznym. 
Sport pomaga również wzmoc-
nić odporność. 

Co jeszcze możemy zrobić? 
Lekarze radzą unikać streso-
wych sytuacji, zażywać witami-
ny, wybierać ubiór stosowny do 
pogody. A my radzimy nie pod-
dawać się jesienno-zimowej 
smucie.  (EWELINA LATOSEK) 
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Podpowiadamy jak można nie poddać się chandrze, zachować energię
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Prowadzi Pan swój gabinet 
w Milanówku. Skąd wybór 
takiej lokalizacji? Większość 
lekarzy swoje praktyki woli 
prowadzić w dużych mia-
stach takich jak Warszawa.
Leszek Gruszecki: Wcale nie 
jest łatwo gabinetom lekarskim 
czy przychodniom odnaleźć się 
w dużym mieście. Ja tego już do-
świadczyłem. Dlatego wybrałem 
Milanówek. Gabinet znajduje się 
przy głównej drodze, gdzie co-
dziennie podróżują ludzie do 
pracy począwszy od Skierniewic, 
przez Żyrardów, Jaktorów czy 
Grodzisk w kierunku Warszawy. 
Gabinet jest widoczny, dobrze 
oświetlony a pacjentom oferu-
jemy parking bezpłatny. Miejsce 
jest bardzo dobre. Dzięki temu, 
że gabinet mam w Milanówku 
mam blisko do pracy (śmiech).

Gabinet chirurgiczny 
– pod tym pojęciem może się 
kryć szeroka gama usług. 
Co konkretnie oferuje 
Pana gabinet pacjentom?
LG: W gabinecie zajmujemy się 
chirurgią ogólną z podspecjal-
nościami z fl ebologii i proktolo-
gii, no i chirurgii ambulatoryjnej. 
Gabinet jest gabinetem specjali-
stycznym w dziedzinie chirurgii 
ogólnej. Mamy możliwość zbada-
nia pacjenta i wykonanie badania 
USG w obrębie jamy brzusz-
nej, kończyn dolnych badań 
naczyniowych. Jest możliwość 
zrobienia drobnych zabiegów 
chirurgicznych ambulatoryj-
nych i zabiegów z dziedziny fl e-
bologii i proktologii. Cały świat 
dąży do tego by zminimalizować 
inwazyjność zabiegów. Już te-
raz w znieczuleniu miejscowym 
wykonuje się wiele skompliko-
wanych zabiegów w różnych spe-
cjalizacjach.

Wyjaśnijmy czytelnikom 
medyczne nazwy. Flebologia 
to dział medycyny zajmujący 
się diagnostyką, leczeniem 
i chorobami żył. Najłatwiej 
skojarzymy to z żylakami. 

Walczymy z żylakami 
nowoczesnymi metodami

Jakie metody walki z tym 
schorzeniem oferuje Pana 
gabinet?
LG: Żylaki kończyn dolnych 
są zmorą cywilizacyjną całego 
świata. A główne powikłania tej 
choroby, czyli choroby niewydol-
nościowej żył kończyn dolnych, 
często kończą się źle. Pacjenci 
nie tylko przychodzą po poradę 
z powodu żylaków. Większość 
pacjentów to osoby z powikła-
niami żylaków, z zakrzepicą żył 
głębokich, pod postacią różnych 
problemów zapalnych, ale i za-
torowością płucną, owrzodze-
niami. To wszystko bardzo 
zaawansowane postaci choroby.

Czy SVS to nowatorski 
zabieg? W czym jest lepszy 
od innych?
LG: Stare zabiegi są bardzo obar-
czające i szpecące. Klasyczna 
metoda leczenia żylaków nie 
dawała takich efektów jak ży-
czyliby sobie tego pacjenci. Zo-
stawały brzydkie blizny, a żylaki 
i tak powracały. SVS, czyli steam 
vein sclerosis, którą oferujemy 
w naszym gabinecie to najnowo-
cześniejsza metoda zamykania 
żylaków. I daje rewelacyjne efek-
ty! Nie ma nawrotów, można ją 
wykonać w znieczuleniu miej-
scowym, pacjent po takim za-
biegu praktycznie nie wymaga 
rekonwalescencji. 

Czy SVS to metoda 
bezpieczna? Jakie są prze-
ciwwskazania do zabiegu?
LG: Tak jak w każdej jednost-
ce chorobowej i metodzie le-
czenia są przeciwwskazania 
oczywiście. Każda metoda ma 
swoje ograniczenia. To są ogól-
ne przeciwwskazania: hemofi -
lia, czyli wrodzone zaburzenia 
krzepnięcia krwi, ciężkie uszko-
dzenie wątroby z zaburzenia-
mi krzepnięcia czy częsta wada 
serca z ubytkiem przegrody ko-
morowej. Ogólnie mówiąc to są 
osoby ciężko chore. Przeciw-
wskazaniem do zabiegu jest rów-
nież uszkodzenie żył głębokich, 

które powoduje, że  noga jest nie-
wydolna. 

A inne metody? Kiedy z nich 
korzystamy?
LG: Do wyboru mamy rozma-
ite metody. Mowa tu o laserze, 
którym zamkniemy żylaki w ży-
łach o średnicy 10 mm. Jednak 
najskuteczniejszą metodą jest 
SVS. Po jej wprowadzeniu oka-
zało się że możemy zamknąć 
żyłę o średnicy 12, 14, 16, a na-
wet 20 mm. Często dyskwalifi-
kowało to pacjenta z zabiegu. 
Dziś sam mam za sobą wiele 
zabiegów, w trakcie których 
zamknąłem żyły o średnicach 
20 mm w najszerszych miej-
scach. Robiłem wcześniej 
metodą laserową zabiegi, ale 
spektrum działania pary wod-
nej jest znacznie większe.

Wiele osób zaniedbuje 
sprawy zdrowotne. 
Z żylakami zaczynamy 
walczyć gdy są już bardzo 
widoczne i uciążliwe. 
Jak zapobiegać ich
powstawaniu i czy to 
w ogóle możliwe? 
LG: Żylakom powinniśmy zapo-
biegać przez całe życie. Jeste-
śmy obciążeni cywilizacyjnymi 
osiągnięciami: długi czas sie-
dzenia, jazdy samochodem, 
mała ilość ruchu, nadwaga. To 
wszystko powoduje że ta cho-
roba szybciej się pojawia. 

Panie często ze względów 
estetycznych udają się 
na zabieg zamykania naczy-
nek do kosmetyczek. 
Czy to dobre rozwiązanie?
LG: Jeśli jest to poprzedzone 
diagnozą lekarską to tak. Jed-
nak wiele pań zamyka „pa-
jączki” u kosmetyczek, ale nie 
zdaje sobie sprawy, że mo-
gą być one objawem poważ-
niejszych problemów. Dlatego 
w pierwszej kolejności należy 
wykonać badanie ultrasono-
graficzne obu kończyn. Jeśli 
Flebolog nie stwierdzi żadnych 

poważniejszych problemów, to 
można bezpiecznie zamknąć pa-
jączki. Pamiętajmy, że w leczeniu 
żylaków stosujemy zasadę zamy-
kania naczyń od największych do 
najmniejszych. Nigdy odwrotnie.

Obok fl ebologii zajmuje się 
Pan również proktologia, 
czyli działem chirurgii obej-
mującym leczenie chorób 
jelita grubego i odbytnicy. 
Na liście tych chorób znaj-
dziemy m.in. hemoroidy. 
Czy to powszechna choroba?
LG: Proktologia zajmuje się bar-
dzo dużą liczbą chorób, w tym 
hemoroidami. Często wystę-
pują przetoki okołoodbytni-
cze, szczelina odbytu, torbiel 
włosowa. Lista jest naprawdę 
długa. Często są to choroby to-
warzyszące innym schorzeniom 
jamy brzusznej. 

Z jakich metod może 
skorzystać pacjent?
LG: W przypadku proktologi ge-
neralizując mamy do dyspozycji 
wywiad plus badanie przedmio-
towe, czyli badanie per rectum. 

Obok kolonoskopii, jest to ano-
skopia lub rektoskopia. Potocznie 
badanie to nazywamy lewatywą. 
Dopiero po diagnozie możemy 
wybrać metodę leczenia. Ambu-
latoryjnie leczymy hemoroidy 
metodą nitkowania (Paarona), 
możemy wykonać innego rodzaju 
metody. W przypadku szczeliny 
odbytu stosuje się ostrzyknięcie 
botuliną, tak samo jak ostrzyku-
je się zmarszczki. 

Pacjenci są obecnie bardzo 
wymagający. Jak przebiega 
proces diagnozowania 
w gabinecie – zaczynamy od 
wizyty kontrolnej, a później?
LG: Po wizycie kontrolnej i prze-
prowadzeniu wstępnych ba-
dań każdy pacjent ma przygo-
towywany indywidualny plan 
leczenia. Z reguły pacjenci tra-
fi ają do nas z chorobami ostrymi 
lub przewlekłymi. Wiele pacjen-
tek przyznaje, że wizyta 10 razy 
u ginekologa nie jest tak wstydli-
wa jak jedna u proktologa. Po-
dejście do choroby sprawia, że 
pacjenci zjawiają się w zaawan-
sowanej postaci choroby.

ARTYKUł sPOnsOROWAnY

Dla pacjentów liczą się 
terminy. Długo trzeba cze-
kać na wizytę w gabinecie? 
LG: Terminy nie są odległe. 
W ostrych przypadkach staram 
się zapisywać nawet na następny 
dzień. W normalnym przypad-
kach czas oczekiwania na wizytę 
to maksymalnie 10 dni. Zabiegi 
są najczęściej planowe.

Po sąsiedzku znajduje się 
klinika weterynaryjna. 
Zdarzyło się, że ktoś już się 
pomylił i zjawił się u Pana 
w gabinecie z psem? A może 
Pana pacjenci przez omyłkę 
trafi li do weterynarza? 
LG: Jest mi bardzo przyjemnie 
mieć takich sąsiadów. Zdarza-
ły się pomyłki. Często roztar-
gnieni właściciele pupili trafiali 
do nas. Tłumaczyliśmy że wi-
zyta musi być obok. Zdarzało 
się też, że pacjenci sprawdza-
jąc lokalizacje na mapach in-
ternetowych mówili, że jadą 
do weterynarza. Są śmieszne 
sytuacje, ale często rozbrajają 
one nastrój napięcie i lęk przed 
białym fartuchem. 

GABINET  CHIRURGICZNY LESZEK  GRUSZECKI
  Milanówek, ul.  Królewska 64 a

zabiegi  chirurgiczne   ambulatoryjne • fl ebologia • proktologia

Gabinet  czynny  w  dni  powszednie  i  soboty wizyty  umawiane  pod  tel. 512278595



8 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plDodatek Zdrowie & Uroda Piątek, 13 Listopada 2015

FESTIWAL URODY 
pierwszy gabinet kosmetyczny 
pod patronatem czasopisma Kosmetyka 
i Kosmetologia

W centrum Pruszkowa, przy 
ul. Kraszewskiego 38, 

działa pierwszy gabinet kosme-
tyczny pod patronatem presti-
żowago czasopisma branżowego 
Kosmetyka i Kosmetologia. Miej-
sce jest kameralne i wyjątkowe 
pod wieloma względami. Ofe-
ruje szeroką gamę zabiegów na 
twarz z wykorzystaniem spraw-
dzonych preparatów. Do depila-
cji ciała stosuje się pastę cukrową, 
a zarost twarzy usuwany jest nit-
ką. Gabinet oferuje różne rodzaje 
manicure, w tym tytanowy, spe-
cjalizuje się także w zdobieniu pa-
znokci. Podąża za trendami. Może 
poszczycić się doskonałym zabie-
giem likwidującym przebarwie-
nia, który znajduje się w ofertach 
najlepszych warszawskich gabi-
netów. Ogromną wagę przywią-
zuje się do higieny. Narzędzia 
są sterylizowane w autoklawie. 
Wszystkie materiały stosowane 
są jednorazowo. Na przykład po 

zabiegu manicure nasze klientki 
otrzymują w prezencie pilniczek, 
którym miały opiłowane paznok-
cie - mówi Iwona Gotowicka, wła-
ścicielka. W ofercie gabinetu 
znajduje się ponadto doradztwo 
w zakresie stylizacji (komplek-
sowa metamorfoza). Cyklicz-
nie organizowane są spotkania 
tematyczne dla kobiet. Możli-
we jest także zorganizowanie
wieczoru panieńskiego. 

Pruszków, ul. Kraszewskiego 38
Tel.: 883 200 882

https://www.facebook.com/
festiwalurody/

ARTYKUł sPOnsOROWAnY

ARTYKUł sPOnsOROWAnY

– Panie Doktorze, Centrum Me-
dyczne EUREKA oferuje usługi 
w zakresie medycyny i gineko-
logii estetycznej. Czy to jakaś 
nowa moda?

w okresie klimakterium poja-
wiają się objawy, które istotnie 
zakłócaja fizyczne i psychiczne 
zdrowie kobiety.

Zabiegi laserowe rewitaliza-
cji i liftingu pochwy poprawia-
ją napięcie i elastyczność tka-
nek. Takie zabiegi są pomoc-
ne między innymi w łagodnych 
formach wysiłkowego nie-
trzymania moczu, poprawiają 
także jakość współżycia sek-
sualnego. Zabieg jest bez-
bolesny, nie wymaga znieczu-
lenia ani hospitalizacji. Pole-
ga na fototermicznym obkur-
czeniu i wzmocnieniu ścian 
pochwy oraz powięzi  we-
wnątrzmiednicznej i obszaru 

Centrum Medyczne 
Eureka

ul. Ołówkowa 1D
Czynne pon. – pt.

w godz. 8.00 – 18.00
tel. 22 758 49 53 

kom.  508 456 717

cewki moczowej. Ponadto wy-
konujemy plastyczne operacje 
warg sromowych i krocza. One 
także nie wymagają pobytu 
w szpitalu. 

–  Dziękuję za rozmowę. 

Rozmowa z ginekologiem dr. n. med. Waldemarem Czerwońcem

– To dowód na rosnące po-
trzeby naszych pacjentów. 
Zaspokoiwszy te bardziej pod-
stawowe, dbając o swoje zdro-
wie nie tylko fi zyczne ale i psy-

chiczne, panie (i panowie też) 
coraz częściej starają się popra-
wić swój wygląd. To nie jest już 
dziedzina zwykłej kosmetyki, 
ale poważna gałąź  medycyny. 

Zdecydowanie lepiej, aby zabie-
gi wykonywane były przez pro-
fesjonalistów lekarzy. Poza tym 
nie zajmujemy się wyłącznie 
„estetyką”,  staramy się stoso-
wać najnowocześniejsze rozwią-
zania, wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom pacjentów.

– Kto zajmuje się tymi dziedzi-
nami w Państwa placówce?

–  W zakresie medycyny es-
tetycznej różnorodne zabiegi 
przeprowadzają panie dr  Bo-
żena Sulma–Urban i dr Rena-
ta Podkowińska–Polak. Zajmują 
się przede wszystkim korektą 
nieuchronnych objawów starze-
nia się skóry, poprawą jej jako-
ści, wygładzaniem zmarszczek 
i poprawą naturalnego wyglą-
du. Wykonują zabiegi z uży-
ciem osocza bogatopłytkowego 
i toksyny botulinowej (Botox), 
peelingi i mezoterapię. Zasto-
sowanie lasera CO2 umożliwia 
tzw. resurfacing, a także usuwa-
nie blizn, znamion, rozstępów 
i innych defektów. Zapraszamy 
panie szczególnie w okresie je-
sienno–zimowym, kiedy po za-
biegach łatwiej dojść do siebie 
bez ryzyka wystawiania się na 
promienie słoneczne.

Jeżeli chodzi o ginekolo-
gię estetyczną, to oczywiście 
moja domena. Coraz częściej 
w schorzeniach i dolegliwo-
ściach, które dotychczas były 
leczone głównie operacyjnie, 
można pomóc metodami niein-
wazyjnymi. Tu także wykorzy-
stujemy laser MonaLisa Touch. 
Nie chodzi bynajmniej o „zwy-
kłą” estetykę. Po porodach oraz 

MANICURE
Azjaci wiodą prym w kosmetycznych 
trendach. Choć niektóre pomysły wi-
zażystów i kosmetyczek z Dalekiego 
Wschodu u pań z Europy wywołują 
falę zdziwienia, to często zdarza się, 
że stają się inspiracją. Czy tak będzie 
ze shattered glass, czyli szklanym 
manicure? Wiele wskazuje na to, że 

tak. Modę na paznokcie z „efektem 
szkła” zapoczątkowała jedna z kore-
ańskich manicurzystek – Eunkyung 
Park. Metoda polega na wtapianiu 
folii ozdobnej w paznokcie. Efekt 
był piorunujący. Co ciekawe, inspi-
racją dla Eunkyung Park  był... ga-
tunek morskiego ślimaka, którego 

Szklany manicure 
kosmetycznym hitem?

muszla od wewnątrz pokryta jest 
macicą perłową, podobną do tej, ja-
ka występuje w muszlach ostryg. 
Jeden z gigantów kosmetycznych 
zaproponował Park wyprodukowa-
nie specjalnych naklejek. Coraz wię-
cej salonów w Polsce ma shattered 
glass w swojej ofercie. (AS) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

MANICURE
Dłonie są naszą 
wizytówką. Gładka
i miękka skóra to nie 
wszystko. Liczą się 
również zadbane 
paznokcie. Jeszcze lepiej 
gdy ich stylizacja jest 
zgodna z obowiązu-
jącymi trendami. 

S kąd czerpiemy te trendy? 
Najczęściej z wybiegów. 
W trakcie pokazów je-

siennych kolekcji postanowi-
liśmy przyjrzeć się nie tylko 
stylizacjom modelek, ale i ich 
dłoniom. Co zatem będzie kró-
lować jesienią na paznokciach? 
Na dno szufl ady musimy scho-
wać neonowe i pastelowe lakie-
ry. Na pierwszy plan wychodzi 
bowiem klasyka i to w pełnej 
gamie. Mowa tu o wszystkich 
odcieniach czerwieni. Eleganc-
kie bordo, krwista czerwień czy 

Paznokcie też powinny być modne
Jesienią modne będą też ciemne kolory – od granatu po mroczną i elegancką czerń

Tej jesieni w trendach nie za-
brakło również nutki awangardy. 
Tę głównie lansowały na swoich 
wybiegach Kenzo czy Desiugual. 
Chodzi tu o manicure zwierzęcy, 
czyli wzory imitujące cętki pante-
ry, pasy tygrysa, zebry czy ptasie 
piórka. Inny trend prosto z wy-
biegów to wzory geometryczne 
oraz abstrakcje inspirowane ob-
razami Jacksona Pollocka. 

Nadal modny będzie french 
manicure, jednak nie klasyczny, 
a odwrotny. Z mody nie wycho-
dzi również miksowanie kolorów. 
Polecamy zwłaszcza eleganc-
kie połączenie czerni i bieli. 

paznokcie muśnięte jedynie 
odżywką. Takie rozwiązanie 
za pewne dobrze wpłynie na 
kondycję płytki.

Paniom, które preferują nieco 
bardziej kontrastowe paznokcie, 
polecamy metaliczny manicure. 
Tu preferowane będą odcienie 
złota i srebra. Manicurzyst-
ki w salonach kosmetycznych 
zapewne zaproponują swoim 
klientkom ciekawe połączenia 
metalicznych kolorów z czerwie-
nią lub czernią. Ponadczasowe 
to bordo ze złotem oraz czerń ze 
srebrem. Jednak liczba i formy 
kombinacji są dowolne.

słodka malina – to właśnie te 
kolory powinny zagościć jesie-
nią na naszych paznokciach. 
Ale uwaga, jeśli mamy taki 
manicure, a makijaż chcemy 
uzupełnić szminką, to jej ko-
lor koniecznie musi być zbli-
żony do tego na paznokciach. 

Jednak czerwień to nie 
wszystko. Jesienią modne bę-
dą również ciemne kolory – od 
granatu, przez butelkową zie-
leń, śliwkowe fi olety po mroczną 
i elegancką czerń. Te odcienie 
na paznokciach możemy rów-
nież stosować w wersji mato-
wej. Miłośniczki jaśniejszych 
kolorów też będą zadowolone. 
Jesienią i zimą stawiamy na nie-
zwykle modny w ostatnich se-
zonach „nude” oraz szarości. 
W tym wypadku warto dobrać 
odcień odpowiedni do naszej 
karnacji. Spośród jasnych let-
nich kolorów na jesiennej pa-
lecie utrzymał się róż. Jednak 
w wydaniu pastelowym, płowym 
i pudrowym. Elegancko wyglą-
dać będą również naturalne 
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Jesienią modne będą też ciemne kolory – od granatu po mroczną i elegancką czerń
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WSPARCIE W MEDYCYNIE
Ozon: 
•	 działa bakterio- i grzybobójczo
•	 inaktywuje wirusy
•	 dotleniania organizm
•	 poprawia mikrokrążenie
•	 powoduje wzrost ogólnej odporności organizmu 
•	 przyspiesza naprawcze procesy komórkowe 

Ozonoterapia ma zastosowanie m.in. w leczeniu: 
•	 boreliozy 
•	 chorób skórnych (grzybic, trudno gojących się ran)
•	 stopy cukrzycowej 
•	 zespołu przewlekłego zmęczenia
•	 migren
•	 choroby Hashimoto i innych

Gabinet rehabilitacji w Centrum Ozonoterapii świadczy  
usługi w zakresie:
•	 terapii obrzęków limfatycznych
•	 leczenia bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji
•	 terapii czaszkowo – krzyżowej u dorosłych i dzieci
•	 fizykoterapii
•	 masażu 

Informacje i zapisy na zabiegi 
tel. 602 322 968 oraz 603 507 061, 

e-mail: biuro@amsaw.pl,   www.ozonoterapia.pruszkow.pl
Pruszków ul. Drzymały 23,

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 14.00-20.00 
(Al. Niepodległości róg Drzymały, w bliskim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego)

CENTRUM OZONOTERAPII

ReKLAMA

KOSMETYKA
Chłodne miesiące to odpowiedni 
moment, aby wybrać się do gabine-
tu kosmetycznego na nieco bardziej 
inwazyjne zabiegi, których nie po-
winno się wykonywać latem. Mniej 
słońca to bowiem mniejsze ryzy-
ko wystąpienia przebarwień, a zim-
no sprzyja szybszemu gojeniu się 

ewentualnych ran i podrażnień. Ja-
kie zabiegi wskazane są o tej porze 
roku? To depilacja laserowa (najsku-
teczniejsza metoda usuwania zbęd-
nego owłosienia), peeling chemiczny 
(pomaga usunąć piegi, blizny i prze-
barwienia), mezoterapia bezigło-
wa (nawilża skórę od wewnątrz przy 

Zima to dobry czas na wybranie 
się do gabinetu kosmetycznego

użyciu prądu elektrycznego) i mikro-
dermabrazja (usuwanie martwego 
naskórka przy pomocy głowicy z dia-
mentową końcówką). Zima to także 
odpowiedni moment na zamyka-
nie pękających naczynek i usuwanie 
znamion (w tym przypadku radzimy 
konsultację z lekarzem). (EL) 

ReKLAMA

URODA
Zimne miesiące to
wyjątkowo trudny 
czas dla naszej 
cery. Zacinający 
chłód na zewnątrz 
i suche powietrze 
w ogrzewanych 
pomieszczeniach.
Jak zadbać o dobry 
wygląd? Podpowiadamy.

P rzesuszająca się skó-
ra, spierzchnięte usta, 
matowa i pozbawiona 

blasku twarz. To niestety czę-
ste skutki niskich temperatur 
powietrza i niesprzyjającej 
pogody. Nie musi jednak tak 
być. Zachować zdrowy zdro-
wy i promienny wygląd – oto 
zadanie, które wcale nie musi 
zimą nas przerosnąć.

Czego nasza skóra zimą po-
trzebuje najbardziej? Odpo-
wiedź jest prosta. Nawilżenia. 
Bez tego staje się szorstka, pęka, 
jest bardziej podatna na podraż-
nienia. Wybór dobrego kremu 
do twarzy i balsamu do ciała 

Piękna i zdrowa cera na chłodną porę roku
skóra nie czuje się dobrze tak-
że w zamkniętych ogrzewanych 
pomieszczeniach, gdzie powie-
trze jest zazwyczaj bardzo su-
che. Warto pamiętać więc o jego 
dodatkowym nawilżaniu.

O skórę warto dbać również 
poprzez dietę, aby dostarczyć 
do organizmu składników zba-
wiennych dla dobrego wyglądu. 
W okresie jesienno-zimowym 
rośnie zapotrzebowanie na wi-
taminę D. Ciało zazwyczaj wy-
twarza ją samo pod wpływem 
promieni słonecznych. Tych 
jednak podczas chłodnych mie-
sięcy brakuje. Poziom witami-
ny D możemy regulować sami. 
Znajdziemy ją w rybach, żółt-
kach jaj, kakao. 

Warto pamiętać także o tym,
że najlepsze nawet kosmety-
ki i zdrowa dieta nie pomo-
gą, jeśli nie dobierzemy odpo-
wiedniego ubioru do trzaska-
jącego za zewnątrz mrozu. Ze-
staw podstawowy to ciepłe ręka-
wiczki i porządny szalik, który 
w razie potrzeby osłoni rów-
nież twarz.  (EL)

kremy tłuste i półtłuste, dzię-
ki którym twarz i ciało zyskają 
ochronny fi ltr. Nie zapominaj-
my też o ustach, najdelikatniej-
szej części twarzy. Regularne 
stosowanie pomadek ochron-
nych pomoże uniknąć ich nie-
przyjemnego spękania. 

Przeciwnikiem w walce o do-
bry wygląd są nie tylko ujem-
ne temperatury i mróz. Nasza 

to sprawa indywidualna, jed-
nak należy pamiętać aby pod-
czas chłodniejszych dni unikać 
tych, które są perfumowane i za-
wierają... wodę. Użycie takiego 
kosmetyku przed wyjściem na 
mróz może spowodować więcej 
szkód niż pożytku, bo niewchło-
nięty krem pod wpływem mrozu 
zaszkodzi naszej skórze. Zimą 
najlepsze są lekkie, odżywcze 
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„Mickiewicz” 
w rękach 
Piastowa
PIASTÓW
Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama 
Mickiewicza jest już 
formalnie placówką 
należącą do Piastowa. 
Zarówno w zakresie 
prowadzenia jednostki, 
jak i terenu na 
którym się znajduje.

Batalia o liceum toczyła się 
od kilku lat. W 2013 r. zarząd 
powiatu pruszkowskiego 
z Elżbietą Smolińską na cze-
le wypowiedział porozumie-
nie dotyczące prowadzenia 
„Mickiewicza” przez miasto 
Piastów. Petycje i prośby do-
prowadziły jedynie do pozosta-
wienia szkoły w budynku przy 
11 Listopada 2A. Pierwotnie 
planowano bowiem przenie-
sienie ogólniaka i połączenie 
go z inną placówką – Zespołem 
Szkół im Fridtjofa Nansena.

Zwrot w sytuacji „Mickie-
wicza” dokonał się po ubie-
głorocznych wyborach samo-
rządowych, kiedy za sterami 

powiatu stanął Zdzisław Si-
piera. Zarząd powiatu nie 
widział przeciwwskazań, by 
szkołę ponownie prowadził 
Piastów. I tak od 1 września 
tego roku się stało.

Powiat uznał też, że aby upo-
rządkować wszystkie spra-
wy należy przekazać miastu 
działkę, na której znajdu-
je się budynek szkoły. Rady 
powiatu i miasta stosowne 
uchwały dotyczące przeka-
zania nieruchomości w dro-
dze darowizny podjęły przed 
wakacjami. Ostatnim krokiem, 
który zwieńczył porozumienie 
było podpisanie aktu notarial-
nego. Stało się to 4 listopada: 
starosta pruszkowski Zdzisław 
Sipiera, wicestarosta Krzysz-
tof Rymuza oraz burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski podpisali dokument dzię-
ki, któremu budynek szkoły 
wraz z działką stały się wła-
snością Piastowa.

– Chcemy na tym terenie 
zrealizować zespół licealno-
-gimnazjalny. Mamy opra-
cowaną wstępną koncepcję. 
Przygotowaliśmy taki scena-
riusz działania, który zakła-
da że na 1 września 2017 r. 
budynek gimnazjum będzie 
oddany do użytku. Kom-
pleks w całości powinien być 
gotowy w 2018 roku – mówi 
Grzegorz Szuplewski.  (AS) 

Kompleks w całości 
powinien być 
gotowy w 2018 r.

GRODZISK MAZOWIECKI
Łukasz S. prowadził mecz III ligi po-
między Pogonią Grodzisk Mazowiec-
ki a Ursusem Warszawa. Gospodarze 
zwyciężyli 2:1, jednak arbiter pod-
jął kilka kontrowersyjnych decyzji. 
Po końcowym gwizdku przebadano 
go alkomatem. Okazało się, że miał 
ponad 0,2 promila w wydychanym 

powietrzu. Półtorej godziny później 
badanie powtórzono, wyszło 0,07 
promila. – Sędzia jest podejrzany, 
ale sprawę trzeba wyjaśnić. W tym 
przypadku ucierpiał sport. Niewy-
kluczone, że ucierpi też człowiek. 
Sprawą zajmie się Wydział Dyscy-
pliny – mówi Jacek Sowa, rzecznik 

Prowadził mecz 
po spożyciu alkoholu?

prasowy Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej. Czy spotkanie będzie 
powtórzone? Sowa: – Regulamin 
nie przewiduje takiego rozwiązania. 
Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń 
w przerwie meczu. Gdyby ktoś wcze-
śniej zareagował to sytuacja mogła-
by wyglądać inaczej. (JM) 

Transformersi wylądowali na Przejazdowej
PRUSZKÓW
W Pruszkowie na jednym 
ze skupów złomu pojawili 
się Transformersi. Mają 
po ponad trzy metry 
wysokości i każdy waży 
ok. 900 kg.

Transformers to seria amery-
kańskich filmów zrobionych 
przez Micheala Baya, w któ-
rych Autoboty i Deceptikony 
toczą walkę o władzę nad ich 
rodzimą planetą Cybertron. 
Niezwykle cenna rzecz – tajem-
niczy sześcian, zostaje wyrzu-
cony w przestrzeń kosmiczną 
i ląduje na Ziemi. Żądny władzy 
Megatron (przywódca Decepti-
konów) podąża za artefaktem. 
Tak rozpoczyna się wojna na 
naszej planecie. W dodatku te 
dwie rasy niezwykle zaawanso-
wanych technicznie robotów 
potrafią przekształcać swoje 
mechaniczne ciała w inne for-
my np. auta, zwierzęta. Mogą 
więc kryć się wszędzie.

Transformersi niedawno po-
jawili się w Pruszkowie, w Sku-
pie Złomu przy Czołgu na ulicy 
Przejazdowej. Jednak nie stoczą 
wojny, ponieważ są stalowymi 

fi gurami. Jest to kolejna część 
projektu realizowanego przez 
pruszkowską Galerię Figur Sta-
lowych. – Saga fi lmowa opowia-
dająca historię Transformersów 
była niewątpliwe inspiracją do 
stworzenia replik tych robotów. 
Dokładnie są to autoroboty, któ-
re odwzorowują postaci głów-
nych bohaterów filmowych: 
Optimus Prime, Bumblebee 
oraz Megatron. Każdy z nich 
waży ok. 900 kilogramów i mie-
rzy średnio 3,2 metra wysoko-
ści. Ich premiera odbędzie się 
po 5 stycznia 2016 roku. Do tego 
czasu zakończymy ich budowę 
i ustawimy w taki sposób, aby 
można było je bezpiecznie oglą-
dać – mówi Mariusz Olejnik, au-
tor projektu.

Galeria fi gur stalowych ma na 
koncie wiele innych „wytworów”, 

wkrótce dołączą następne. Olej-
nik: – Postaci Vładimira Putina, 
Baracka Obamy, Marylin Mon-
roe, Elvisa Presleya, Michaela 
Jacksona i model Mercede-
sa SLR z 1956 roku w skali 1:1 
zagoszczą w galerii na dniach. 
Nie zwalniamy tempa i wiosną 
planujemy zaprezentować ko-
lejne fi gury, a będą to podobi-
zny m.in. Zenka Martyniuka, 
Kuby Wojewódzkiego na kana-
pie, Roberta Lewandowskiego 
czy Mariusza Pudzianowskie-
go. Wszystkie moje pomysły 
są inspirowane postaciami fi l-
mowymi, gwiazdami muzyki 
i sportu, celebrytami.

To nie koniec. Pomysłodawca 
galerii ma szerokie plany. – Wiel-
kim wyzwaniem będzie realizacja 
trasy wystawowej, która plano-
wana jest na 2016 rok. Jestem 
w końcowej fazie prac nad jej 
zorganizowaniem, będzie ona 
promowała Galerię Figur Stalo-
wych. Pokażemy się w wielu miej-
scach w Polsce, aby jak największa 
liczba mieszkańców naszego 
kraju mogła zobaczyć zrealizo-
wane moje pomysły i docenić 
wyjątkowość tej galerii – mówi 
Mariusz Olejnik.  (SD) 
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Decyzji brak, kładka zamknięta
MICHAŁOWICE
Mieszkańcy Michałowic 
niecierpliwią się. I mają 
powód. Teoretycznie 
kładka nad Al. 
Jerozolimskimi jest 
gotowa, ale brakuje 
zezwolenia na 
jej użytkowanie.

– Kilka dni temu GDDKiA da-
ła wyraz co myśli o tych, któ-
rzy poruszają się na piechotę, 
zakazując używania kładki . 
Efektem jest to, że aby dostać 
się piechotą z jednej na drugą 
stronę Alei Jerozolimskich na-
leży dojść do przejścia dla pie-
szych przy ulicy Starodęby (1,2 
km) albo do przejścia w Regu-
łach (1,4 km) – napisał czytel-
nik Igor na adres kontakt@
wpr24.pl. Wyraził zarazem 
zdanie lokalnej społeczności: 
– Nam mieszkańcom Reguł, 
Ursusa czy Michałowic, po po-
nad 2 latach od otwarcia POW, 
nie pozostaje nic innego jak po-
dziękować GDDKIA za to, że 
mamy jakiekolwiek przejścia.

Dlaczego kładka jest nie-
czynna? Przecież na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że można 

z niej korzystać. – Kładka dla 
pieszych nad Al. Jerozolimski-
mi nie jest wadliwa. Jest ona za-
mknięta, ponieważ nie posiada 
decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie – poinformował nas Jan 
Krynicki, rzecznik prasowy Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Wszystko wskazuje, że miesz-
kańcy będą musieli jeszcze 
uzbroić się w cierpliwość. – Uzy-
skanie decyzji jest uzależnione 
przede wszystkim od wykona-
nia dodatkowych robót związa-
nych z odwodnieniem terenu, co 
ma również wpływ na działanie 
wind. Przetarg na wybór wyko-
nawcy tych prac został ogłoszony 
6 listopada. Poprzedni unieważ-
niono z przyczyn formalnych 
– wyjaśnia Krynicki.  (JM) 

EWELINA
LATOSEK

REGION
Po linii 400kV 
w gminach naszego 
regionu pojawić 
się ma kolejna 
kontrowersyjna 
inwestycja. Tym razem 
chodzi o gazociąg, 
który przetnie
teren powiatu 
pruszkowskiego. 
Samorządy protestują.

G azociąg według planu 
przebiegnie w relacji 
Rembelszczyzna-Mo-

ry-Wola Karczewska. Ma mieć 
długość 120 km i od północnego 
zachodu pętlą okrążyć Warszawę. 
Za przedsięwzięcie odpowiada 
Operator Gazociągów Przesy-
łowych GAZ-SYSTEM. Firma 
określa się jako strategiczna dla 
polskiej gospodarki i bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. Do jej 
obowiązków należy m.in. zapew-
nienie równoprawnego dostępu 
do sieci przesyłowej, konserwa-
cja, remonty i rozbudowa sieci 
przesyłowych. Wspomniana in-
westycja wpisuje się właśnie w to 
ostatnie zadanie.

Na warunkach 
specustawy
Nitka wysokiego ciśnienia, która 
ma pojawić się w kilku gminach, 

Gazowa rura, czyli nitka niezgody
Sporny przebieg gazociągu. Gminy zamierzają bronić interesów lokalnej społeczności 

– Ten gazociąg wymaga stre-
fy ochronnej 6 metrów po obu 
stronach. Czyli przy wejściu 
w taką drogę nic więcej już by 
się tam nie zmieściło – wyjaśnia 
inż. Krystyna Sławińska, na-
czelnik Wydziału Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego pruszkow-
skiego urzędu miasta. I dodaje: 
– W zamian zaproponowaliśmy 
trzy trasy. Pierwsza to wzdłuż 
autostrady A2 po terenach prze-
mysłowo-magazynowych, druga 
to przebieg w dalszym odcinku 
projektowanej Paszkowianki. 
Tam w planie zarezerwowany 
jest pas 40 metrów i gazociąg 
mógłby się zmieścić. Trzeci wa-

Głos puszczany 
mimo uszu 
Jak twierdzą włodarze gmin 
z naszego regionu, w przypad-
ku gazociągu takiej woli brakuje, 
a GAZ-SYSTEM ignoruje ich po-
stulaty. – Inwestycja jest na etapie 
projektowania, ale już teraz wi-
dać, że nasz głos puszczany jest 
mimo uszu. A proponowana trasa 
jest dla nas nie do przyjęcia – mó-
wi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. W zamierzeniu 
projektanta gazociąg miałby poja-
wić się w północnej części miasta, 
w dzielnicy Bąki, w rejonie Gli-
nianek Hosera, po terenach bu-
dowlanych, w drogach lokalnych 
o szerokości 10-12 metrów. 

w tym w Pruszkowie, Brwinowie, 
Nadarzynie, Michałowicach, Ra-
szynie i Piastowie, jest częścią kra-
jowego systemu przesyłowego. 
A to oznacza, że jej budowa mo-
że być zrealizowana na warunkach 
określonych w tzw. specustawie 
gazowej („ustawa o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfi ka-
cyjnego skroplonego gazu ziem-
nego w Świnoujściu”). 

Pozwala ona realizować inwe-
stycje o „szczególnym znacze-
niu” w przyspieszonym trybie 
i pomimo ewentualnego sprze-
ciwu lokalnych samorządów 
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Sporny przebieg gazociągu. Gminy zamierzają bronić interesów lokalnej społeczności 

i właścicieli gruntów. Z podob-
ną sytuacją mamy do czynie-
nia w przypadku linii 400 kV. 
Tam inwestor wycofał się jed-
nak z przeprowadzania jej w tym 
trybie i postanowił wypracować 
kompromisowy przebieg w dro-
dze konsultacji społecznych.

– Inwestycja jest na 
etapie projektowania, 
ale już teraz widać, że 
nasz głos puszczany 
jest mimo uszu – mówi 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent 
Pruszkowa

riant to równolegle do rzeczki 
Żbikówki, gdzie zaplanowany 
jest 10-metrowy pas zieleni. 

Miasto zaproponowało współ-
pracę w tej sprawie, ale... – Firma 
trzyma się wyznaczonego przez 
siebie przebiegu. Otrzymujemy 
pisma z prośbą o zgodę na wyko-
nanie odwiertów i badań gruntu 
pod inwestycje na tej niezmienio-
nej trasie – wyjaśnia Sławińska. 

Podobny problem pojawił się 
w Nadarzynie. Inwestor najpierw 
przedstawił władzom gminy dwa 
warianty przebiegu. Władze wa-
runkowo zgodziły się na jeden 
z nich, po czym.... GAZ-SYSTEM 
wskazał ten drugi, dla gminy cał-
kowicie nie do przyjęcia.

Solidarna obrona 
W odpowiedzi na tę postawę, 
5 listopada włodarze Pruszko-
wa, Piastowa, Brwinowa, Mi-
chałowic, Raszyna i Nadarzyna, 
a także ościennych Ożarowa Ma-
zowieckiego i Starych Babic za-
wiązali porozumienie, na mocy 
którego wobec fi rmy będą wystę-
pować wspólnie. 

Jak zapowiadają, zamierzają 
solidarnie bronić interesów spo-
łeczności lokalnej i razem prze-
ciwstawiać się strategii działa-
nia w trybie specustawy.

O komentarz do sprawy po-
prosiliśmy fi rmę GAZ-SYSTEM.
Do zamknięcia tego numeru ga-
zety nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi. Do tematu więc wrócimy.  
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 Tak ma przebiegać gazociąg
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ReKLAMA

Ostatnie mieszkania
 4999zł/m2

tel. 22 729 03 13

ANNA 
SOŁTYSIAK

PĘCICE
Wiele osób uważa, że 
ulica Pęcicka nie jest 
bezpieczna. Takie zdanie 
mają zarówno piesi, jak 
i kierowcy. Rozwiązanie 
jest proste: trzeba 
wybudować chodnik
i postawić oświetlenie.

Ul. Pęcicka to jedna z groź-
niejszych dróg w na-
szym regionie. Jest wą-

ska, kręta, nieoświetlona, bez 
chodnika i ścieżki rowerowej. 
Choć na tej ulicy obowiązuje 
ograniczenie prędkości to wie-
lu kierowców łamie tu przepi-
sy i mocniej wciska gaz. Efekt? 
Częste wypadki, stłuczki czy da-
chowania w rowie. Cztery lata 
temu doszło tam do poważnego 
zdarzenia. Kierowca BMW nie 
dostosował prędkości, wypadł 
z łuku, wpadł na stojący przy 
drodze krzyż, a następnie wylą-
dował w rowie. Prowadzący po-
jazd na szczęście przeżył. Jednak 
do podobnych zdarzeń dochodzi 
w tym miejscu często. Co wię-
cej, kierowcy „ścinają” łuki zjeż-
dżając na przeciwny pas ruchu. 
A w takiej sytuacji o zderzenie 
czołowe łatwo...

Bezpiecznie nie czują się tu 
również piesi i amatorzy jed-
nośladów. Przy drodze nie ma 
ścieżki rowerowej czy chodnika. 

Na Pęcickiej w przyszłości będzie bezpieczniej?
Mieszkańcy starają się, aby przy ich ulicy wybudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową

przekażemy wójtowi w najbliż-
szych dniach.

Pęcicka jest drogą powia-
tową, jednak mieszkańcy nie 
mają co liczyć na to, że to po-
wiat sfinansuje budowę chod-
nika, ścieżki rowerowej czy 
oświetlenia. Zdzislaw Sipiera, 
starosta pruszkowski zazna-
cza jednak, że dołoży wszel-
kich starań, by ułatwić gminie 
budowę ścieżki i chodnika. 
Zwłaszcza, że może ona na 
ten cel może uzyskać dotację. 
– Będziemy chcieli tę inwesty-
cje wykonać w ramach progra-
mu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. W przyszłym 
roku będzie pierwsze rozda-
nie środków – mówi Krzysztof 

Są za to... przystanki autobuso-
we. Żeby do jednego z nich do-
trzeć trzeba drogę pokonać po 
jezdni, między samochodami. 
A tych tu nie brakuje, ponieważ 
Pęcicka to ulica, która stanowi 
połączenie Pruszkowa z Raszy-
nem i Jankami. Jednak trzeba 
przyznać, że i sami rowerzyści 
bywają mało odpowiedzialni. 
– Policja powinna się zabrać 
za rowerzystów jeżdżących 
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Mieszkańcy starają się, aby przy ich ulicy wybudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową

Grabka, wójt gminy Michało-
wice. – Konieczne będzie wy-
konanie wykupu gruntów od 
prywatnych właścicieli oraz 
przejęcie terenów od starostwa 
powiatowego. Droga rowero-
wa stanowiłaby dobre połącze-
nie komunikacyjne Pruszkowa 
i Komorowa z Pęcicami i dalej 
z Regułami – dodaje.

A co ze wspomnianymi wcześ-
niej przystankami autobusowy-
mi? – Oba przystanki zostały 
wyznaczone tymczasowo. Mu-
simy poczekać na uregulowa-
nie własności gruntów wtedy 
ustawimy je w docelowych miej-
scach – twierdzi wójt Grabka. 
Na oświetlenie drogi na razie 
nie ma co liczyć. 

chcą by przy ul. Pęcickiej wy-
budowano chodnik i ścieżkę ro-
werową. Inicjatorem akcji jest 
Przedszkole Bavi, które ma sie-
dzibę właśnie przy tej ulicy. – 
Droga jest niebezpieczna nie 
tylko dla kierowców, ale i dla 
pieszych oraz rowerzystów. 
Ścieżka i chodnik byłyby do-
brym rozwiązaniem. Nie tyl-
ko ułatwiłyby komunikację, 
ale i uatrakcyjniły nieco ofertę 
turystyczną. Okoliczne tereny 
są naprawdę piękne – zaznacza 
Renata Kaliszewska z Przed-
szkola Bavi. I dodaje: – Listy 
do podpisów przekazaliśmy ro-
dzicom maluchów. Wielu z nich 
jest z Komorowa czy Pruszko-
wa. Petycję wraz z podpisami 

PIASTÓW
Policjanci znaleźli ciało mężczyzny 
leżące przed klatką schodową jed-
nego z bloków na terenie Piastowa. 
Informację na ten temat przekazał 
nam czytelnik. – Przed blokiem 
przy ulicy Łukasińskiego w Piastowie 
odnaleziono leżącego mężczyznę,
twarzą do ziemi. Sprawa została 

zgłoszona na policję. Po przyjeździe 
funkcjonariuszy okazało się, że męż-
czyzna nie żyje – czytamy w wia-
domości wysłanej do nas na adres 
kontakt@wpr24.pl. Pruszkowska ko-
menda potwierdziła nam, że takie 
zdarzenie miało miejsce. – 10 listopa-
da w Piastowie odnaleźliśmy zwłoki 

Przed klatką schodową 
znaleziono ciało mężczyzny

około 30-letniego mężczyzny, 
które leżały przy klatce. Trwa śledz-
two prowadzone przez prokuraturę, 
które ustali okoliczności tego zda-
rzenia. Została zarządzona już sekcja 
zwłok – mówiła asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. (SD) 

Do naszej redakcji 
dotarła informacja, 
że niebawem 
na biurko wójta 
Michałowic 
trafi  petycja od 
mieszkańców. 
Inicjatorem akcji jest 
Przedszkole Bavi

Gmina przyzna 
stypendia
BRWINÓW
Gmina Brwinów 
doceni uczniów 
i studentów. 
Wysokość stypendium 
może wynieść 
od 200 do 400 zł.

Wnioski o jego przyznanie 
można składać do 16 listopada. 
O stypendium mogą ubiegać 
się uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych oraz studenci 
do 25 roku życia. Koniecznym 
warunkiem jest rozliczanie 
się w pruszkowskim urzędzie 
skarbowym przez opiekunów 
prawnych w przypadku ucznia 
bądź samodzielnie (student) 
oraz zamieszkiwanie na tere-
nie gminy Brwinów.

Na wsparcie mogą liczyć 
ci, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki w konkursach ogól-
nopolskich  lub wojewódz-
kich. Pomoc mogą dostać też 
uczniowie mający na koncie 
osiągnięcia na festiwalach ar-
tystycznych oraz utalentowa-
ni sportowcy.

Kandydatów do stypendium 
mogą zgłaszać dyrektorzy szkół 
po zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczną, rektorzy szkół 
wyższych, burmistrz gminy, 
rada miejska, kluby sportowe, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu czy dyrektor Bibliote-
ki Publicznej.

Uczniowie i studenci mogą 
liczyć na stypendium przez 
10 miesięcy.  (JM) 

Pęcicką. Ostatnio wieczorem 
wracałem z centrum handlowe-
go i na tej drodze o mało nie po-
trąciłem rowerzysty. Jechał bez 
świateł czy odblasków. W ogó-
le nie było go widać – twierdzi 
Rafał, jeden z mieszkańców.  

Do naszej redakcji dotarła 
informacja, że niebawem na 
biurko wójta Michałowic trafi 
petycja od mieszkańców, którzy 

 Ulica Pęcicka w Pęcicach
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Warunek arunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży pdoświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamwierzchni reklamowej

w prasie, własna baza klientasie, własna baza klientóów.
Oferujemy atOferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja,

niezbędne narzędzia pniezbędne narzędzia pracy i możliwości rozości rozwoju
w prężnie rozwijająw prężnie rozwijająw prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.  wie regionalnym.  

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.ploczylas@wprmedia.pl

ReKLAMA

FOTOMIGAWKA

 Jedna osoba odniosła obrażenia w wyniku wypadku, do któ-
rego doszło 6 listopada w Al. Jerozolimskich. Informację na ten 
temat dostaliśmy od czytelniczki. – Na drodze 719 z Warszawy 
za centrum Skorosze był wypadek – napisała Anna na kontakt@
wpr24.pl. – Kierujący ciężarówką poruszał się Al. Jerozolimskimi 
w kierunku Pruszkowa. Chciał zmienić pas, jednak nie zauważył 
nadjeżdżającego Audi, które w niego uderzyło. Przewróciło się na 
bok i wpadło na bariery – opisywała asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy pruszkowskiej policji. I dodała: – Kobieta, która prowadziła 
samochód osobowy została przewieziona do szpitala.  (JM) 
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PIASTÓW
Na wiadukcie w Piastowie 2 listopada 
doszło do wypadku. Rowerzysta po-
trącił jadącego także rowerem 10-lat-
ka i uciekł. W internecie pojawiło się 
ogłoszenie dotyczące całej sytuacji. 
Z jego treści rysuje się obraz bezdusz-
ności. Rowerzysta miał na chwilę się 
zatrzymać i spytać dziecko, co się 

stało. 10-latek odpowiedział: „wybi-
łem sobie zęby i nie mogę ruszyć rę-
ką”. Mężczyzna nie udzielił chłopcu 
pomocy, odjechał. – Dziecko prze-
wieziono do szpitala. Doznało urazu 
ręki – mówiła asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. – Nie 

Bezduszny rowerzysta 
potrącił i odjechał

wiemy nic o sprawcy. Każdego, kto 
posiada jakąkolwiek wiedzę w tej 
sprawie prosimy o kontakt z poli-
cją w Piastowie. Wydarzenie zosta-
ło zakwalifi kowane jako wypadek 
– dodała. Za pomoc w odnalezieniu 
sprawcy została wyznaczona nagro-
da w wysokości 1000 zł. (JM) 

Atak na ucznia
PIASTÓW
Do naszej redakcji 
dotarły informacje, 
że 8 listopada na 
ul. Skorupki w Piastowie 
trzech gimnazjalistów 
rzuciło się na ucznia 
szkoły podstawowej. 
Z doniesień czytelników 
wynikało, że został 
raniony nożem.

O sprawie wie pruszkowska 
policja. – Funkcjonariusze 
nie interweniowali w trak-
cie bójki, ponieważ nie otrzy-
mali takiego zawiadomienia. 
Zgłoszenie wpłynęło po godz. 
16 w niedzielę od ojca poszko-
dowanego chłopca – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Co się właściwie stało? Asp. 
Kańka: – Na jednej z piastow-
skich ulic doszło do szarpani-
ny z udziałem kilku chłopców. 
Z naszych informacji wynika, 
że trzech z nich zaatakowało 
ucznia szkoły podstawowej. 
W wyniku zdarzenia chłopiec 
doznał obrażeń twarzy. Policja 
po otrzymaniu informacji od 
ojca poszkodowanego udała 
się na miejsce, gdzie dokona-
ła rozpytania.

Czy w czasie szarpaniny uży-
to noża? – Nie posiadamy in-
formacji, aby w zdarzeniu użyte 
zostało ostre narzędzia. Chło-
piec ma zarysowania na twarzy. 
Trudno cokolwiek więcej po-
wiedzieć i precyzyjniej to okre-
ślić. Chłopiec nie potrzebował 
pomocy medycznej – powie-
działa asp. Kańka.

Jak dalej potoczy się spra-
wa? Policja otrzymała infor-
mację o zdarzeniu, jednak 
ojciec chłopca nie złożył za-
wiadomienia. – Funkcjonariu-
sze poinstruowali ojca chłopca, 
co może zrobić w takiej sytu-
acji. Na obecną chwilę wiemy 
tyle, że takie zdarzenie miało 
miejsce – tłumaczyła rzecznik 
pruszkowskiej policji.  (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Działkowicze 
z Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Perła” 
w Pruszkowie mówią: 
dość. Chodzi o topole 
rosnące w pobliżu 
ich ogródków przy 
ul. Poznańskiej. W tej 
sprawie wysłali nawet 
pismo do Ministerstwa 
Środowiska.

„T opole rosnące przy na-
szych działkach mają 
około 35 lat i sięgają 

wysokości pięcio-, sześciopię-
trowego budynku mieszkalnego. 
W czasie burzy i silnego wiatru 
łamią się konary spadając na uli-
ce, skrzyżowanie z przejściem 
dla pieszych, a nawet przewo-
dy energetyczne. Zarząd ROD 
„Perła” wielokrotnie wysyłał 
pisma do Zakładu Energetycz-
nego w Pruszkowie w sprawie 
przycięcia lub wycięcia tych 
drzew, jednak zapewne z troski 
o ochronę środowiska nawet nie 
uzyskał pisemnej odpowiedzi 
w tej sprawie” – czytamy w pi-
śmie skierowanych do Minister-
stwa Środowiska. Działkowicze 
proszą w nim o zajęcie stanowi-
ska. Kłopot w tym, że pukają nie 
do tych drzwi co trzeba. 

Topole rosną bowiem przy dro-
dze wojewódzkiej nr 718, czyli przy 
ul. Poznańskiej. Za pielęgnację 
drzew odpowiada Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Drogowcy w kwietniu 2012 r. zaję-
li się „pielęgnacją” topoli. Zamiast 
drobnej przycinki, drzewa zostały 
dosłownie wyrżnięte i wyglądają 
jak słupy. Wycinkę więc wstrzy-
mano. Zaledwie dwa lata później 
sami kierowcy wnioskowali o przy-
cinkę drzew, a nawet ich wycinkę. 

Jak się okazuje, za część drzew 
w tym rejonie odpowiada miasto 
Pruszków. Chodzi o okazy rosnące 
przy ulicy Mostowej. W tym przy-
padku otrzymaliśmy zapewnienie, 
że drzewa zostały należycie wy-
pielęgnowane. – W ubiegłym ty-
godniu wycięliśmy jedno drzewo, 
a pozostałe wypielęgnowaliśmy. 
Chodzi tu o przycinkę konarów 
tak, by nie zagrażały liniom ener-
getycznym – zaznacza Mirosła-
wa Pawlak z Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruskowie. I dodaje: – Prace 
wykonalibyśmy znacznie wcze-
śniej, ale musieliśmy czekać na 
zakład energetyczny. Konieczne 
było wyłączenie prądu, ponieważ 
drzewa znajdują się blisko prze-
wodów, a nikt nie podejmie się 
wycinki przy liniach pod napię-
ciem. Dopiero przy trzecim ter-
minie udało nam się wykonać 
pielęgnacje drzew.

Okazało się też, że MZDW robił 
w tym roku przymiarkę do wycin-
ki drzew. – Otrzymaliśmy wniosek 
o  wyrażenie zgody na wycinkę to-
poli, ale tych, które rosną bliżej ko-
ścioła. Poprosiliśmy o uzupełnienie 
wniosku o mapy z oznaczeniami 
poszczególnych okazów, ale do tej 
pory nic nie otrzymaliśmy. Nie po-
zwolimy na wycięcie wszystkiego 
w pień – mówi Pawlak. 

Wszystko przez spadające konary. 
Po większych wichurach na Po-
znańskiej można zobaczyć sze-
reg gałęzi. 

Czy drogowcy planują pielęgna-
cję topoli? Zapytaliśmy o to Moni-
kę Burdon, rzecznika prasowego 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Najchętniej 
wycięlibyśmy wszystkie topole, 

Pukanie do ministerstwa
Zdaniem działkowiczów topole rosnące w pobliżu ich ogródków 
przy ulicy Poznańskiej stwarzają niebezpieczeństwo

a w ich miejscu dokonali nowych 
nasadzeń. Ale już niższych drzew, 
które nie kolidowałyby z przebie-
gającymi przy ul. Poznańskiej li-
niami średniego i wysokiego 
napięcia. Jednak nie możemy te-
go zrobić – odpowiada Burdon. – 
Będziemy musieli przeprowadzić 
inwentaryzację drzew w tym rejo-
nie. Wtedy dowiemy się, czy trzeba 
je przyciąć, wyciąć czy może po-
zostawimy je bez zmian – dodaje. 
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przy ulicy Poznańskiej stwarzają niebezpieczeństwo

- W czasie burzy 
łamią się konary 
spadając nawet 
na przewody 
energetyczne – piszą 
działkowicze

Podział Mazowsza niekorzystny?
REGION
Urząd marszałkowski 
przybliżył ewentualne 
skutki podziału 
województwa 
mazowieckiego. Jak 
poradziłoby sobie 
Mazowsze bez Warszawy?

– Warszawa stymuluje rozwój 
regionu, a z efektów tych ko-
rzysta całe województwo. Ja-
ka jest alternatywa zdaniem 
PiS? Odgrodzenie administra-
cyjnym murem Warszawy i po-
zostawienie mniej zamożnego 
Mazowsza z 10 proc. dotych-
czasowych dochodów? – mówi 
marszałek Adam Struzik. I do-
daje: – To trochę jak rezygna-
cja z ciężkiej pracy zarobkowej 
i świadome zdecydowanie się na 
wegetację, dzięki zasiłkom z ze-
wnątrz. Myślę, że Mazowszanie 
są zbyt dumni na taki scenariusz.

Marszałek nie ukrywa, że 
taki podział nie byłby dobrym 
rozwiązaniem. – Nie ma mowy 
o zrównoważonym rozwoju, gdy 
chce się utworzyć bardzo bogate 

województwo stołeczne, które za 
chwilę płaciłoby potrójne „jano-
sikowe”, i drugie województwo 
wokół stolicy, które pozbawio-
ne byłoby dochodów – twierdzi.

Urząd marszałkowski za-
proponował swoją wizję ewen-
tualnych zmian. Podział admi-
nistracyjny byłby kosztowny, ale 
możliwe jest wydzielenie staty-
styczne jednostek w regionie. Na 
terenie Mazowsza miałyby po-
wstać dwie jednostki NUTS-2. 
Taki podział tworzony jest na 
potrzeby statystyczne Unii Eu-
ropejskiej. Taka propozycja pa-
dła niedawno ze strony polskiego 
rządu. W 2016 r. odbędzie się po-
siedzenie Europejskiego Urzę-
du Statystycznego (Eurostat), 
podczas którego być może za-
padnie decyzja o statystycznym 
podziale Mazowsza.

Pierwszy NUTS-2 stanowiły-
by: Warszawa i powiaty grodzi-
ski, legionowski, nowodworski, 
miński, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, wołomiński i war-
szawskiego zachodni, a drugi 
– reszta Mazowsza.  (JM)

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Agent ochrony od zaraz 
tel. 695-480-092 

 ► Firma porządkowa poszukuje
Pani do sprzątania biura w Raszynie, 
tel. 509400108 

 ► Firma remontowo-budowlana 
zatrudni kierowcę kat. C oraz operatora 
koparko-ładowarki Brwinów 
tel.: 606 707 294 

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
mężczyzn do pracy w Wólce  
Kosowskiej.Proszę dzwonić 8-16. 
tel. 519 112 478. 

 ► Frezer - Produkcja Maszyn Pakujących 
- Pęcice Małe - k/Janek 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu 

Kosmetyczke oraz Masażystę/kę 
do SPA w Otrębusach na etat lub na 
telefon, i.drejka@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 do .

 ► Magazynier - Zaopatrzeniowiec 
-Produkcja Maszyn Pakujących - Pęcice 
Małe - k/Janek 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu 

 ► Poszukuję instruktora 
nauki jazdy z własnym 
samochodem 601751183 

 ► Serwisant - Automaty pakujące 
- Sokołów k/Janek 502-259-383 
service@coffee-service.eu  

Uwaga ! Praca dla Ciebie ! 
Poszukujemy pracowników 
linii opakowań. Praca obejmuje 
etykietowanie, kompletowanie 
opakowań i inne. Zadzwoń i sprawdź 
naszą ofertę! 797 318 859 
MIEJSCE PRACY NADARZYN

 ► Zatrudnię osoby do dozorowania 
budowy w Grodzisku Mazowieckim. 
Tel. 512030239 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Pół bliźniaka 100 m2, blisko 
Warszawy. 535 487 338 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem 
na budowę w Nadarzynie na 
mieszkanie, 696 023 878 

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią 
na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone lub do 
remontu. Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613
 lub 662-291-133 

Automoto – kupię

AUTO SKUP 502 133 386 

Auto-złomowanie do 
wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent, 
stacja demontażu, Pruszków,
tel. 22 723 46 66, 501 139 173 

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI,, ZŁOTO, 
SREBRO, ANTYKI. WYCENA - 
SKUP, (22) 629-51-11 E. PLATER 25, 
WARSZAWA 

 ► Sprzedam działki budowlane,
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, Tel. 510 521 952 

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 
98m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
na mniejsze, 2-pokojowe około 
50m2. Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa
w odnowionej kamienicy, w pobliży 
parku. Mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie, nowe okna, panele na 
podłodze, zadbane. Zamienie 
na mniejsze – może być komunalne 
lub spółdzielcze również 
w Pruszkowie. 509 683 032 

Okazja sprzedam mieszkanie 
70 m 3000 za m2 1pietro 4pok Blok 
ocieplony i odnowiony w tym roku. 
Cena 205 000.- Tel. 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Polbruk S.A. -  ogólnopolski producent kostki brukowej  
w segmentach wyrobów szlachetnych oraz wyrobów drogowych,  

godny zaufania partner biznesowy poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

Pracownik segregacji  
– operator wózka widłowego

umowa o pracę – pełny etat
tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków  

Obowiązki podstawowe:
•   Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
•   Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
•   Obsługa wózka widłowego,
•   Pakowanie wyrobów. 

Wymagania:
•   Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
•   Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych 

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.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres  
e-mail: jacek.kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie: 
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na dokumentach prosimy 
umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO

Działając, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. 
zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko w ramach prowadzonego przez tutejszy organ postępowania w sprawie wydania decyzji  
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 
„„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowaw-
cze” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od km 18,011 do km 30,989. Przebudowa układu 
torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego 
podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Budowa 
lub przebudowa peronów. Budowa miejsc parkingowych oraz dojść do przejść podziemnych. Prze-
budowa przejazdu kolejowego. Budowa lub przebudowa przejść podziemnych. Przebudowa mostów 
oraz wiaduktu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania 
obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urzą-
dzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa kabli zasilaczy 
trakcyjnych. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”. 
Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy 
czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania 
terenu) zlokalizowanych na terenie:    
powiatu pruszkowskiego, m. Pruszków:
obręb 0017 dz. ew. nr: 12/1, 
powiatu pruszkowskiego, gm. Brwinów:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.), 87, 82/29, 82/28, 79/1, 78/3, 77/1, 76/1, 
75/1, 74/1, 27/1, 11/1,
powiatu pruszkowskiego, miasta Brwinów:
obręb 0011 dz. ew. nr: 63 (cz. dz.),
obręb 0015 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/29, 2/30, 2/26,
obręb 0012 dz. ew. nr: 1/10 (cz. dz.), 1/9, 1/3,
powiatu grodziskiego, gm. Milanówek:
obręb 06-10 dz. ew. nr: 1,
obręb 06-09 dz. ew. nr: 1, 
obręb 06-08 dz. ew. nr: 2/2,
obręb 06-05 dz. ew. nr: 1,
obręb 024, 06-03 dz. ew. nr: 1/8, 104/1,
obręb 05-15 dz. ew. nr: 33/24,
obręb 06-02 dz. ew. nr: 2,
obręb 06-01 dz. ew. nr: 1/2, 133, 132,
powiatu grodziskiego, miasta Grodzisk Mazowiecki:
obręb 0008 dz. ew. nr: 25 (cz. dz.),
obręb 0013 dz. ew. nr: 24, 
obręb 0005 dz. ew. nr: 72/2,
obręb 0012 dz. ew. nr: 38/7,
obręb 0011 dz. ew. nr: 108/3,
obręb 0017 dz. ew. nr: 70/13, 70/16, 70/15 (cz. dz.), 70/12,
obręb 0018 dz. ew. nr: 46.
Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonaniu wymaga-
nego literą prawa uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyda postanowienie w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia, które będzie stanowiło podstawę, do wydania przez Wojewodę 
Mazowieckiego, decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie 
obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwa-
gi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 606).
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PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA  
w serwisie sam. ciężarowych (ze znajomością branży motoryzacyjnej  
i budowy pojazdów oraz podstawową znajomością obsługi komputera)

ELEKTRYK/ELEKTROMECHANIK/ 
/MECHANIK  

samochody dostawcze i ciężarowe 

PRACOWNIK MYJNI 
(przygotowywanie poj. do sprzedaży)

 
Nowy serwis w Sokołowie k/W-wy,  

gm. Michałowice. Tel. 604 40 90 53 lub 22/716 17 00
WWW.TOPSERVICETRUCK.PL

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

MAGAZYNIER  
ORAZ PRACOWNIK 

PRODUKCJI/OŁTARZEW 
z bezpłatnym  

dojazdem GI GROUP  
ul. Ołówkowa 1e/91,  

Pruszków
praca.pruszkow@gmail.com

tel: 783 140 200,  
668 281 016

PRACA STAŁA  
NA MAGZYNIE  

PRUSZKÓW 
z bezpłatnym  

dojazdem GI GROUP  
ul. Ołówkowa 1e/91,  

Pruszków
praca.pruszkow@gmail.com

tel: 783 140 200, 668 281 016
 

PRACE  
PORZĄDKOWE 

• sprzątanie liści
• odśnieżanie • inne

 

PRUSZKÓW  
509 683 032

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogło-
szeń oraz na stronach interneto-
wych urzędu został zamieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę (dot. 
dz. nr ew. 1302 położonej w obrę-
bie i gm. Nadarzyn oraz dz. nr ew. 
54/4 położonej w obrębie Rozalin, 
gm. Nadarzyn).

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie 
działający z upoważnienia  

Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia,
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem obejmujący sale dydaktyczne  
o pow. 41,82 m2, 32,93 m2, 42,33 m2, 44,33 m2 i 27,42 m2 oraz salę 
gimnastyczną o pow. 228 m2 mieszczące się w SP Młochów przy 
ul. Mazowieckiej 46 (dz. nr ew. 83 obręb Młochów, gm. Nadarzyn).

PRACA!
Zatrudnimy uczciwe osoby do kolportażu  

gazet na terenie Pruszkowa.  
Praca w piątki, od godz. 6:00.  

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
(22) 758 77 88

Nauka

 ► Matematyka - nauczyciel 
z doświadczeniem Grodzisk i okolice 
tel. 662 473 914 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
karczowanie, nasadzanie roślin, 
opryski ochronne (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Tel. 661-880-661

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Frezowanie pni. Tel. 661-880-661

 ► Hydraulik, 535 872 455 do 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. Kontakt: 509 443 977,  
509 443 877, www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Studnie, 601 231 836 

 ► USŁUGI BUDOWLANE 
– stany surowe, wykończenia, 
remonty, duże doświadczenie, 
referencje. Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale,
imprezy okolicznościowe. Atrakcyjne 
ceny. Na życzenie wysyłamy fi lm 
lub mp3. Tel. 514 458 887 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, 
pranie verticali, 9-20, 501 175 813 
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Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców 
Powiatu Grodziskiego
Zachęcamy wszystkich 

mieszkańców powiatu 
grodziskiego do korzy-

stania z dostępu do nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Pomoc 
taka będzie świadczona bez-
pośrednio przez adwokata lub 
radcę prawnego. Dostęp do 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej będzie możliwy od stycz-
nia 2016 roku. 

Pomoc będzie polegała m.in. 
na informowaniu osoby zain-
teresowanej  o obowiązującym 
stanie prawnym, jej uprawnie-
niach i obowiązkach, wska-
zaniu sposobu rozwiązania 
konkretnego problemu, po-
mocy w zakresie sporządza-
nia pism (z wyłączeniem pism 
procesowych w postępowaniu 
przygotowawczym sądowym 
i sądowo-administracyjnym). 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 
sierpnia br. pomoc taka będzie 
przysługiwała: młodzieży do 26. 
roku życia, osobom fi zycznym, 
które z pomocy społecznej bę-
dą posiadały poświadczenie swej 
sytuacji (roczne wyprzedzenie 
w stosunku do wejścia w życie 
ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej), osobom, które ukoń-
czyły 65. rok życia, osobom po-
siadającym ważną Kartę Dużej 
Rodziny, kombatantom, wete-
ranom oraz osobom dotkniętym 
lub zagrożonym np. klęską natu-
ralną czy żywiołową. 

Uprawnieni do uzyskania 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej będą mogli uzyskać po-
rady w zakresie: prawa pracy, 
prawa cywilnego, prawa kar-
nego, prawa rodzinnego, pra-
wa administracyjnego, prawa 

podatkowego, prawa związa-
nego z ubezpieczeniami spo-
łecznymi, prawa podatkowego 
(z wyłączeniem spraw związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej). 

Na terenie powiatu grodzi-
skiego taka forma pomocy bę-
dzie świadczona w 4 miejscach, 
w wymiarze 5 dni roboczych:
1)   Żabia Wola, ul. Główna 5 

(od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-13);

2)   Milanówek, ul. Piasta 30 
(od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 12-16);

3)    Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Daleka 11 (od poniedział-
ku do piątku w godz. 12-16);

4)   Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Żwirki i Wigury 4  (od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 9- 13).

Dwa pierwsze punkty będą 
prowadzone przez powiat, dwa 
kolejne przez organizacje po-
zarządowe, które zostaną wy-
łonione na podstawie konkursu 
ogłoszonego przez Zarząd. 

Warto zaznaczyć, że pomoc 
nie będzie obejmowała spraw 

z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego i działalności 
gospodarczej (z wyjątkiem po-
mocy w przygotowaniu do jej 
rozpoczęcia). Celem tego przed-
sięwzięcia jest przede wszystkim 
szeroko pojęta edukacja prawna, 
która ma służyć kształtowaniu 

świadomości prawnej obywateli, 
promowaniu mediacji oraz wy-
równywaniu szans w dostępie do 
profesjonalnej pomocy prawnej. 

Decyzją Zarządu Powiatu 
Grodziskiego z dnia 28 paź-
dziernika br. ogłoszono kon-
kurs na składanie ofert zwią-
zanych z realizacją zadania 
i prowadzenia dwóch punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie powiatu dla organi-
zacji pozarządowych. 

Więcej informacji można bę-
dzie znaleźć na stronie powiatu: 
www.powiat-grodziski.pl. Rów-
nież tam będą Państwo mogli 
zapoznać się z informacjami 
w zakresie pomocy prawnej, 
które będą sukcesywnie przez 
nas zamieszczane.

Starostwo Powiatu
 Grodziskiego

Powiat Grodziski
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