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 Przejazd przez tory WKD w Kaniach

Dźwięk szlabanów budzi od rana
ANNA 
SOŁTYSIAK

KANIE
Wyłączcie dźwięki na 
szlabanach – z takim 
apelem do WKD zwrócili 
się mieszkańcy Kań. 
Podobne postulaty płyną 
z innych miejscowości, 
w których zamontowano 
rogatki. 

W arszawska Kolej Do-
jazdowa w ostatnich 
latach znalazła się 

na celowniku Urzędu Trans-
portu Kolejowego, który na 
przewoźnika nałożył wiele 
zobowiązań. Jednym z nich 
było sprawdzenie i ustalenie 
kategorii przejazdów kolejo-
wych na liniach WKD: War-
szawa – Grodzisk Mazowiecki 
oraz Warszawa – Milanówek 
Grudów. W ślad za tymi usta-
leniami WKD musi zadbać 
o bezpieczeństwo na poszcze-
gólnych przeprawach. Chodzi 

Mieszkańcy Kań apelują do Warszawskiej Kolei Dojazdowej w sprawie szlabanów
o dostosowanie zabezpieczeń 
do wyznaczonych kategorii. 
I tak w niektórych miejscach 
pojawiają się sygnalizatory, 
półszlabany i szlabany. Czy aż 
takie zabezpieczenia na prze-
jazdach kolejki są potrzebne? 
Zdania są podzielone. 

Pod koniec lutego na prze-
jeździe obok przystanku „Ka-
nie Helenowskie” zainstalowano 
szlabany. Wraz z ich uruchomie-
niem pojawił się problem. I nie 
chodzi o kierowców, którzy nie 
zawsze respektują przepisy ru-
chu drogowego, lecz o dźwięki 
jakie wydaje szlaban. – Ocze-
kujemy od WKD wyłączenia 
sygnalizacji dźwiękowej, któ-
ra utrudnia nam życie. Nawet 
w weekend taki sygnał budzi 
nas o 6-tej rano – mówi Anna, 
która mieszka w odległości 100 
metrów od przejazdu Kaniach. 

Nasza czytelniczka razem 
z 70 innymi osobami wysto-
sowała do przewoźnika pismo 
z żądaniem wyłączenia dźwię-
ków na szlabanie. – Zdajemy 

Reklama

Duże manko 
w miejskiej kasie

PODKOWA LEŚNA

Okienko kasowe w podkowiańskim 
magistracie jest zamknięte.
Na początku marca okazało się 
dlaczego. Wyszło wówczas na 
jaw, że w kasie stwierdzono tzw. 
manko, czyli brak niebagatelnej 
kwoty ponad 100 tys. zł. Pieniądze 
prawdopodobnie przywłaszczyły 
dwie byłe już urzędniczki.  14

sobie sprawę z tego, że War-
szawska Kolej Dojazdowa bę-
dzie stanowczo prezentować 
stanowisko, iż realizuje decyzję 
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PRUSZKÓW
Stało się. MZDW ogłosił 
przetarg na poszerzenie 
„wąskiego gardła” 
w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie. 
Jest szansa, że 
prace ruszą latem.

Przebudowa „wąskiego gardła” ruszy jeszcze latem?
Plany poszerzenia tego nie-
spełna 800-metrowego odcin-
ka pojawiły się dawno. Jednak 
przedłużające się procedu-
ry, odwołania i pustki w kasie 
Mazowsza sprawiły, że inwesty-
cja była przesuwana. Wreszcie 
się udało. Mazowiecki Zarząd WiĘceJ  4

Dróg Wojewódzkich ogłosił 
przetarg na poszerzenie frag-
mentu drogi wojewódzkiej nr 
719 w rejonie stadionu Znicza. 
Ale budowa dodatkowej nitki 
to nie wszystko. W ramach in-
westycji zostanie też przebudo-
wana magistrala wodociągowa. 

– Zgodnie z ustaleniami prace 
związane z rozbudową drogi 
i przebudową magistrali będą 
przebiegać jednocześnie – mó-
wią wodociągowcy. 

Komunikacyjny koszmar kie-
rowców z Pruszkowa i okolic 
dobiegnie końca. Jednak zanim 

to się stanie, trzeba przygoto-
wać się na utrudnienia. – Nie 
wyobrażamy sobie całkowite-
go zamknięcia tego fragmentu 
Al. Jerozolimskich – podkreśla-
ją drogowcy. 

Budynek dworca 
do rozbiórki

PRUSZKÓW

Zaskakująca decyzja kolejarzy. 
Budynek pruszkowskiego dworca 
PKP ma zostać zburzony, w jego 
miejscu pojawi się zupełnie nowy. 
Obiekt nie będzie nawiązywał stylem 
do obecnie istniejącego. Ma mieć 
nowoczesną, futurystyczną bryłę, 
inspirowaną pracami światowej 
sławy architektki Zahy Hadid.  5

UTK i działa w granicach prawa. 
Dlatego też chcemy, aby WKD 
właśnie w granicach przepi-
sów prawa podjęła czynności, 

na które zezwala jej rozporzą-
dzenie – podkreśla Anna.

Listy przychodzą
z opóźnieniem

BRWINÓW

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
dni zgłosiło się do nas wielu 
mieszkańców gminy Brwinów, w tym 
Otrębus, Kań i samego Brwinowa, 
z informacją o złym funkcjonowaniu 
Poczty Polskiej. Jak informują, 
listy nie są dostarczane w terminie, 
a nawet wcale. Co na to Poczta?  13

Konkurs 
rozstrzygnięty

PRUSZKÓW 

Znamy już zwycięzcę konkursu 
zorganizowanego podczas 9. 
edycji WPR Targów Nieruchomości 
i Wnętrz. O wycieczkę do Grecji 
walczyło aż 150 osób. Wygrała pani 
Iwona Falkowska z Pruszkowa.   2

DZIŚ W NUMERZE DODATEK ZDROWIE & URODA czytaj  6-12
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O co dokładnie chodzi? Miesz-
kańcy Kań wystosowali do 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej obszerne pismo dotyczące 
uciążliwości sygnałów dźwięko-
wych przy szlabanach. „Zainsta-
lowana przez WKD sygnalizacja 
dźwiękowa emituje w godzinach 
6.00 – 22.00 alarmowy dźwięk, 
który jest bezsprzecznie słyszal-
ny, nawet z dużej kilkudziesięcio-
metrowej odległości. Powyższa 
okoliczność powoduje, iż jako 
właściciele nieruchomości po-
łożonych w okolicy stacji Ka-
nie Helenowskie, nie jesteśmy 
w stanie w wyżej wymienionym 
przedziale czasowym z nich ko-
rzystać zgodnie z ich przezna-
czeniem. Dźwięk jest na tyle 
głośny, że dociera nawet przy 
zamkniętych oknach, budząc 
przy tym dorosłych i dzieci” –  
czytamy w piśmie przesłanym 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
przez mieszkańców. Dodatkowo 
podkreślają, że sygnały dźwięko-
we będą jeszcze bardziej uciąż-
liwe w sezonie letnim, kiedy 
w budynkach otwierane są okna 
oraz gdy mieszkańcy w weeken-
dy wypoczywają w przydomo-
wych ogrodach. 

Czy jest szansa na to, aby WKD 
wyłączyła dźwięki na przejaz-
dach? Okazuje się, że tak. Furtkę 
do tego pozostawiają przepi-
sy. Zgodnie z „Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic z dro-
gami i ich usytuowanie” jeśli 
sygnał generowany przez urzą-
dzenia dźwiękowe z sygnaliza-
torami drogowymi jest uciążliwy 
dla otoczenia, to zarządca infra-
struktury może podjąć decyzję 

Mieszkańcy Kań apelują do Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
w sprawie głośnych szlabanów na przejeździe 

Dokończenie ze str. 1

Dźwięk szlabanów budzi od rana

należytego poziomu bezpieczeń-
stwa w obrębie przejazdu kolejo-
wego, spółka aktualnie wyjaśnia 
możliwość wyłączenia sygnału 
dźwiękowego na tym i innych 
przejazdach – poinformował nas 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy WKD.

Mieszkańcy powiedzieli nam 
nieco więcej. – Warszawska Ko-
lej Dojazdowa obniżyła natęże-
nie dźwięku, to już coś, ponieważ 
przy zamkniętych oknach jest nie-
znacznie słyszalny. Niestety, przy 
otwartych oknach nadal dociera 
do naszej posesji. Tak więc zbli-
żający się okres wiosenno-letni 
będzie dla nas trudnym czasem, 
jeżeli WKD nie podejmie dalej 
idących kroków celem wyelimi-
nowania uciążliwości jaką gene-
rują sygnalizatory dźwiękowe 
– podkreśla Anna. 

Mieszkańcy szybko nie złożą 
broni. Już przygotowują się do 
wystosowania pisma do Urzędu 
Transportu Kolejowego o prze-
prowadzenie względem WKD 
postępowania wyjaśniającego. 
Sprawę głośnych szlabanów bę-
dziemy monitorować. 
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o niestosowaniu lub zmniejszeniu 
natężenia dźwięku tego sygnału. 

Tyle, jeśli chodzi o przepisy.  
Jak na taką możliwość zaopatruje 
się Warszawska Kolej Dojazdowa 
i czy jest szansa, że na przejeździe 
w Kaniach oraz innych sygnały 

dźwiękowe zostaną wyłączone? 
Odpowiedź przewoźnika jest la-
koniczna. – Korespondencja do-
tycząca przejazdu kolejowego 
zlokalizowanego w sąsiedztwie 
przystanku osobowego „Ka-
nie Helenowskie” wpłynęła do 
spółki. Mając na uwadze odpo-
wiedzialność zarządcy infrastruk-
tury kolejowej za zapewnienie 

Mieszkańcy 
podkreślają, że 
sygnały dźwiękowe 
będą jeszcze 
bardziej uciążliwe 
w sezonie letnim

REGION
Policja podsumowała 
minione święta na 
regionalnych drogach. 
Obyło się bez  
wypadków, ale zdarzyli  
się amatorzy jazdy  
na „podwójnym gazie”.

Funkcjonariusze ruszyli na 
okoliczne drogi już w piątkowe  
(25 marca) popołudnie. Celem  
akcji „Święta” było przede wszyst-
kim zapewnienie najwyższego po-
ziomu bezpieczeństwa w ruchu.

Na terenie powiatu prusz-
kowskiego obyło się bez wypad-
ków. – W okresie świątecznym 
odnotowaliśmy 8 kolizji, w któ-
rych nikt nie odniósł obrażeń. 
Policjanci wykonali 540 badań 

trzeźwości, zatrzymano trzech 
nietrzeźwych kierowców. Ogólnie 
na regionalnych drogach panowa-
ła cisza i spokój – podsumowu-
je asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

O bezpiecznych świętach na 
drogach mogą również mówić 
policjanci z Grodziska Mazo-
wieckiego. – Przeprowadziliśmy 
521 badań trzeźwości. Zatrzyma-
liśmy jednego kierującego pod 
wpływem alkoholu, była to ro-
werzystka. Odnotowaliśmy dwie 
osoby prowadzące pojazdy bez 
uprawnień. W okresie świątecz-
nym zatrzymaliśmy jedno prawo 
jazdy za przekroczenie prędko-
ści o 50 km/h – mówi asp. Sła-
womir Janowiec z Komendy 

Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

A jak wyglądały święta na dro-
gach w skali całego kraju? Poli-
cja odnotowała 240 wypadków, 
w których zginęło 28 osób, a 315 
zostało rannych. Zatrzymano 1061 
nietrzeźwych kierowców.  (JM) 

Spokojne święta na drogach naszego regionu
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Targowy konkurs rozstrzygnięty

wych gości było najładniejsze,  
nagrodzona została kampanią 
reklamową na łamach wydaw-
nictw Grupy WPR Media o war-
tości blisko 5 000 zł.

Na kolejną imprezę WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz zapra- 
szamy do Hali Znicz jesienią!

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współor-
ganizator: Miasto Pruszków, 
Sponsorzy: Yuniversal Pod-
laski, Agencja RE Support. 
Partner motoryzacyjny: Nis-
san Odyssey Pruszków. Part-
nerzy targów: Home Profit, 
Przedszkole Tuptuś, Sandy 
Travels, Salon Firmowy Grecos 
Holiday z Pruszkowa, Kolej-
ka Cukierków, nieruchomo-
sci.biz, KRN.pl. GTV, Radio 
Bogoria, Radio Sochaczew, 
obiektyw.info, tabelaofert.pl, 
Pop Radio, TEl-KAB, szybko.
pl, metrocafe.pl, Gazeta WPR, 
WPR24.pl.  (AS)

PRUSZKÓW
Znamy już 
zwycięzcę konkursu 
zorganizowanego 
podczas 9. edycji  
WPR Targów 
Nieruchomości 
i Wnętrz. O wycieczkę 
do Grecji walczyło  
aż 150 osób. 

Zadanie polegało na wytypo-
waniu najładniejszego stoiska 
targów oraz uzasadnieniu swo-
jej decyzji. Konkurs cieszył 
się ogromną popularnością, 
a wybór zwycięzcy nie był ła-
twy. Najwięcej głosów zebra-
ło stoisko firmy ENT – meble 
z bala. Najciekawsze uzasad-
nienie do oddanego głosu za-
proponowała Iwona Falkowska 
z Pruszkowa: „Głosuję na to sto-
isko ze względu na: T – totalnie 
ciekawą aranżację, A – atrak-
cyjną ekspozycję, R – rewela-
cyjne projekty, G – genialne 
wzornictwo, I – interesujące 
materiały reklamowe (bra-
wo za jabłka), N – niezwykłą  
kreację Pana ze stoiska, A  
– atrakcyjną prezentację, 5!” 
Pierwsze litery uzasadnienia 
pani Iwona ułożyła w hasło 
„Targi na 5”!

Kreatywnie przygotowa-
ny głos zagwarantował pani 
Iwonie zwycięstwo. To wła-
śnie ona tegoroczne wakacje 
spędzi w Grecji. 30 marca od-
było się uroczyste przekazanie 

nagrody. Wręczył ją Bartosz 
Łuczyński z pruszkowskie-
go salonu Grecos Holiday. – 
Bardzo cieszę się ze swojej 
nagrody. Wrażenia? Jeszcze 
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nie wiem, zobaczymy jak już 
wyjadę, ale to miły prezent. Je-
stem pozytywnie zaskoczona 
swoją wygraną – podkreślała 
pani Iwona w trakcie odbio-
ru wygranej.

Firma ENT – meble z bala,  
której stoisko, według targo- 

Wycieczkę do 
Grecji wygrała 
pani Iwona 
Falkowska  
z Pruszkowa

Piątek, 1 Kwietnia 2016

REGION
Wracamy do sprawy kontrowersyjnej 
inwestycji spółki GAZ SYSTEM w na-
szym regionie. Urząd gminy w Nada-
rzynie udostępnił mapy spornego 
gazociągu. Przypomnijmy, że cho-
dzi o gazociąg relacji Rembelszczy-
zna-Mory-Wola Karczewska. Ma on 
mieć 120 kilometrów długości i od 

północnego zachodu pętlą okrążyć 
Warszawę. Jego dokładny przebieg 
jest właśnie projektowany. Problem 
w tym, że zgodnie z założeniami in-
westora gazociag miałby pojawić się 
w rejonie terenów zamieszkałych, 
m.in. w Pruszkowie, Brwinowie, Nada-
rzynie, Michałowicach, Raszynie, 

Mapy przebiegu spornego 
gazociągu udostępnione

Piastowie. Od kilku miesięcy przeciw 
tego typu planom protestują lokalne 
samorządy, twierdzą, że nie są brane 
pod uwagę ich postulaty. Z dokład-
nymi mapami inwestycji mieszkańcy 
naszego regionu mogą zapoznać się 
na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny w Nadarzynie. (EL)

Wycieczka do Grecji za kreatywne uzasadnienie
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Nie trzeba kupować dwóch biletów na linii nr 1
PRUSZKÓW
Jak już informowaliśmy 
w poprzednim numerze, 
jeden z mieszkańców  
aby dojechać linią  
nr 1 z przystanku przy 
ul. Kubusia Puchatka 
na Os. Staszica 
w Pruszkowie musiał 
dwukrotnie zakupić 
bilet. Urząd Miasta 
w Pruszkowie wysłał 
w tej sprawie zapytanie 
do przewoźnika.

– Kierowca tłumaczył, że au-
tobus porusza się na linii PKP 
– Os. Staszica i odwrotnie, dla-
tego za każdym razem gdy po-
jazd dojeżdża do końcowych 
przystanków, aby pojechać 

dalej należy kupić bilet – na-
pisał czytelnik na adres kon-
takt@wpr24.pl. – Dlaczego 
właśnie tam musiałem kupić 
drugi bilet, skoro pętla autobu-
sowa znajduje się na przystan-
ku Os. Staszica? – pytał.

Zwróciliśmy się wówczas do 
Urzędu Miasta w Pruszkowie 

1, czyli firmy Europa Express 
City. Co ustalono? – Otrzyma-
liśmy odpowiedź od przewoź-
nika. Według niego, w związku 
ze specyfiką linii autobusowych 
w Pruszkowie, niewielką liczbą 
przystanków, firmy kontroler-
skie działające na rzecz Europa 
Express City były poinformo-
wane o honorowaniu biletów. 

Sprawdziliśmy jak wyglądają  
projekty poszerzenia Al. Jerozo-
limskich na odcinku od ul. Par- 
tyzantów do ul. Bohaterów War-
szawy w Pruszkowie. Od strony 
południowej obok obecnej jezdni 
ma powstać nowa nitka. Następ-
nie drogowcy zabiorą się za prze-
budowę tej istniejącej. Pomiędzy 
jezdniami będzie wykonany pas 
oddzielający. Po obu stronach dro-
gi pojawią się ciągi pieszo-rowe-
rowe, oświetlenie, a nawet zatoki 
autobusowe. 

Znajdujące się na łuku drogi 
przejście dla pieszych będzie prze-
niesione. To dobra wiadomość, po-
nieważ wiele osób skarżyło się, że 
„zebra” umieszczona jest w złym 
miejscu. Przejście zostanie prze-
sunięte w kierunku Pruszkowa, 
w rejon skrzyżowania z ul. Zgo-
da. I tu mamy informację, która 
niezbyt zadowoli kierowców. Na 
przejściu pojawi się... sygnaliza-
cja świetlna. A to oznacza, że od 
marketu Tesco aż do skrzyżowania 
z ul. Brzozową w rejonie Komo-
rowa znajdzie się 15 skrzyżowań 
i przejść dla pieszych ze światłami.   

Pierwotnie w ramach inwesty-
cji zakładano też budowę ekra-
nów akustycznych wzdłuż nowej 
nitki trasy. Póki co, te plany są 
w zawieszeniu. – Ustalenia do-
tyczące ekranów akustycznych 
były przygotowywane kilka lat 
temu. W międzyczasie zmieniły 

Przebudowa „wąskiego gardła” latem?
Fragment Al. Jerozolimskich w rejonie stadionu Znicza będzie poszerzony

powstawałaby nowa jezdnia. Póź-
niej samochody mogłyby korzy-
stać z nowej nitki. My zajęlibyśmy 
się remontem, a tak naprawdę 
budową od podstaw starej nitki. 
Podobne rozwiązanie było zasto-
sowane podczas ubiegłorocznej 
przebudowy mostu nad Utratą 
w Pruszkowie – dodaje. 

Utrudnienia drogowe to nie 
wszystko. Poszerzenie Al. Jero-
zolimskich jest powiązane z prze-
budową magistrali wodociągowej 
DN600. To właśnie tą nitką 
Pruszków jest zasilany w wodę. 
Zgodnie z zapewnieniami na czas 
remontu będzie wykonana zastęp-
cza instalacja – ma ona zagwaran-
tować dostawę wody do domów.

Kiedy ruszą prace budowlane 
na fragmencie drogi 719? Termin 
składania ofert upływa 4 maja. Je-
śli uda się wyłonić wykonawcę już 
w pierwszym przetargu, to umowa 
powinna zostać podpisana w ciągu 
dwóch miesięcy. A to oznacza, że 
roboty mogłyby wystartować już 
w wakacje. Dyr. Zbigniew Ostrow-
ski zapewnia, że inwestycja powin-
na zostać zakończona w tym roku. 
– Szacujemy, że pochłonie ok. 46 
mln zł. Finansowanie jest rozło-
żone na dwa lata, ale samo przed-
sięwzięcie chcemy zrealizować jak 
najszybciej – zaznacza. 

Z dokumentacji wynika jed-
nak, że wykonawca na realizację 
tej inwestycji będzie miał czas do...  
31 sierpnia 2017 r.  (ANNA  
SOŁTYSIAK) 

cicha nawierzchnia. Dodatkowo 
po zakończeniu prac budowlanych 
i przywróceniu normalnego ruchu 
marszałek zobowiązał się wykonać 
pomiary natężenia hałasu. Dopie-
ro wtedy zapadną ostateczne de- 
cyzje w sprawie ekranów – dodaje.

Nie obędzie się niestety bez 
utrudnień, choć drogowcy zapew-
niają, że na czas budowy fragment 
drogi nie zostanie całkowicie wy-
łączony. – Za organizację ruchu 
będzie odpowiadał wykonawca. 
Na tę chwilę nie mamy wytycz-
nych co do jej przygotowania. 
Jednak nie wyobrażam sobie 
całkowitego zamknięcia tego od-
cinka drogi – zaznacza Zbigniew 
Ostrowski, dyrektor MZDW. – 
Najlepszym rozwiązaniem było-
by etapowanie inwestycji. Ruch 
odbywałby się normalnie, a obok 

się przepisy obniżające normy ha-
łasu – mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Mamy 
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zapewnienie od marszałka Ada-
ma Struzika, że na tym fragmen-
cie 719 zostanie ułożona tzw. 

Poszerzenie  
Al. Jerozolimskich 
jest powiązane 
z przebudową 
magistrali 
wodociągowej  
DN600

Finał zbiórki rzeczowej 
MILANÓWEK 
Zakończyła się zbiórka 
odzieży, kosmetyków 
i innych przedmiotów 
pierwszej potrzeby dla 
pogorzelców z willi 
Jolancin i domu przy 
ul. Wylot w Milanówku. 
Poszkodowane rodziny 
wciąż można wspierać 
finansowo. 

Przypomnijmy. Do tragicznych 
w skutkach pożarów doszło 
dwa tygodnie temu. W nocy 
z 19  na 20 marca ogień pojawił 
się na poddaszu bliźniaka przy 
ul. Wylot, gdzie mieszkały dwie 
rodziny. Dobę później strażacy 
walczyli z płomieniami na da-
chu zabytkowej willi Jolancin. 
Oba budynki zostały poważ-
nie zniszczone, choć o nie-
co większym szczęściu mogą 
mówić lokatorzy z ul. Wylot. 
8 osób będzie mogło powrócić 
do swojego domu po jego odbu-
dowaniu. W gorszej sytuacji są 
mieszkańcy Jolancina. Wciąż 

nie wiadomo, czy do wilii bę-
dzie można wejść po pozosta-
wione tam rzeczy, bo budynek 
grozi zawaleniem. O powrocie 
mieszkańców na stałe nie ma 
na razie mowy. 

W wyniku pożarów bez da-
chu nad głową zostało 36 osób, 
w tym 13 dzieci w wieku od 2,5 
do 15 lat. Jak obecnie wygląda 
ich sytuacja? – Wszyscy mają 
zapewnione zakwaterowanie 
w lokalach zastępczych i ho-
telach na okres przynajmniej 
trzech miesięcy. Wstrzymaliśmy 
zbiórkę rzeczową, ponieważ 
udało się zgromadzić wszyst-
kie potrzebne rzeczy. Na kon-
to bankowe wpłynęło 15 tys zł 
przeznaczone dla pogorzelców 
– mówi Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka.

Miasto poszukuje stałych 
mieszkań dla lokatorów wil-
li Jolancin, jednak jest to za-
danie trudne. – Nie mamy 
w tej chwili ani jednego wol-
nego lokalu – zaznacza bur- 
mistrz Kwiatkowska.  (EL) 
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Jeden kurs  
liczony jest  
od pętli do pętli

o wyjaśnienia w tej sprawie. Po-
wiadomiono nas o złożeniu za-
pytania do przewoźnika linii nr 

REGION
Mammobusy odwiedzą Grodzisk 
Mazowiecki i Pruszków. Kto mo-
że zrobić badania mammogra-
ficzne? Kobiety w wieku 50-69 lat 
w ramach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania Ra-
ka Piersi, którym raz na dwa lata 
NFZ refunduje badanie (tu nie jest 

wymagane skierowanie lekarskie). 
Program bezpłatnych badań skie-
rowany jest też do pań w wieku  
40-49 oraz 70-75 lat. Tutaj wy-
magane jest skierowanie od leka-
rza dowolnej specjalizacji. Kolejny 
krok to rejestracja telefoniczna 
– 58 666 24 44 lub internetowa 

Panie będą mogły zrobić bezpłatne 
badania mammograficzne

– www.mammo.pl//formularz.  
Na badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia poprzedniej mammografii. 
Mammobusy pojawią się: Grodzisk 
Mazowiecki – 7, 11, 14 kwietnia, 
plac przed Centrum Kultury,  
ul. Spółdzielcza 9; Pruszków  
– 8 kwietnia, plac Jana Pawła II. (SD)

Dokończenie ze str. 1

 Drogowe „wąskie gardło” w Pruszkowie

Oznacza to, że jeśli ktoś wsią-
dzie na ul. Chopina i chce jechać  
na Os. Staszica może to zrobić 
na jednym bilecie. Nie wiemy 
czym zostało spowodowane, 
że kierowca zażądał zakupu 
drugiego biletu – informuje 
Agnieszka Miros z Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Pętla autobusowa na tej linii 
znajduje się na Os. Staszica, a je-
den kurs liczony jest od pętli do 
pętli. Zatem podróżni mogą po-
konać tę trasę kupując jeden bi-
let. Jeżeli doszłoby ponownie do 
sytuacji opisanej przez czytelni-
ka, zawsze można złożyć skargę 
do firmy obsługującej autobu-
sową linię nr 1.  (SD)  
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OTRĘBUSY
Ekipa Dzień Dobry TVN odwiedzi-
ła Zespół Szkół w Otrębusach. Był 
to pierwszy odcinek programu „Kre-
atywna Szkoła”, który prowadzi An-
na Kalczyńska. Czym wyróżnia się 
otrębuska placówka? Wiosenny se-
zon w telewizji TVN przyniósł zmiany, 
bowiem pojawił się nowy program. 

Anna Kalczyńska pokazuje najbar-
dziej inspirujące szkoły w Polsce. 
Przedstawia jak niekonwencjonal-
ne metody znajdują odzwierciedlenie 
w nauce. Chodzi o to, aby promo-
wać pomysłową edukację. Jednym 
z przykładów nieszablonowego na-
uczania okazał się Zespół Szkół im. 

Ekipa Dzień dobry TVN 
odwiedziła kreatywną szkołę

Włodzimierza Puchalskiego w Otrę-
busach. Dzieci uczą się tu języka mi-
gowego, pobierają też naukę tańca 
ludowego. Jak przebiegła wizyta ekipy 
Dzień Dobry TVN? można przekonać 
się na dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/
kreatywna-szkola-w-otrebusach-wie-
le-sie-dzieje,197406.html . (SD)

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Po wielu przymiarkach 
do remontu 
zabytkowego dworca 
PKP w Pruszkowie, 
kolejarze podjęli 
zaskakującą decyzję. 
Budynek zostanie 
zburzony, w jego miejscu 
pojawi się zupełnie nowy.

O przygotowaniach do 
prac informowaliśmy 
kilkukrotnie, w tym 

także o ogłoszeniu przetargu na 
projekt budowlany, co nastąpi-
ło w lutym tego roku. Cały czas 
mowa była jednak o remoncie 
i przebudowie pruszkowskiego 
dworca, przy zachowaniu jego 
bryły i zabytkowych walorów. 
Okazuje się jednak, że koleja-
rze postanowili iść dużo dalej 
i budynek chcą po prostu zrów-
nać z ziemią. 

Budynek dworca w Pruszkowie do rozbiórki
Zabytkowy obiekt miał być remontowany, ale kolejarze postanowili pójść dalej...

szłości, a nie przeszłości. Skoro 
po naszych torach może mknąć 
pendolino, to czemu nie może-
my pozwolić sobie na najnowsze 

rozwiązania architektoniczne, 
stosowane przecież w wielu roz-
winiętych państwach – zazna-
czają kolejarze. 

O swoich zamierzeniach poin-
formowali już władze Pruszko-
wa. – W dzisiejszych czasach nie 
opłaca się remontować starych 
budynków, czego dowodem jest 

budowa nowej siedziby prusz-
kowskiego starostwa. Stary 
wyburzono i wybudowano no-
wy, ładny, nowoczesny. Podob-
nie jest z dworcem. Jeśli w jego 
miejscu można postawić coś na 
miarę XXI wieku, to trzeba tak 
zrobić – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa.  
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SJak to możliwe, skoro chro-
ni go konserwator zabytków? 
– Długo zastawialiśmy się nad 
zakresem prac na pruszkowskim 
dworcu. Pierwotny plan zakładał 
jego odnowienie, jednak okazało 
się, że zły stan techniczny budyn-
ku kwalifi kuje go do rozbiórki. 
Dodatkowo jest to rozwiąza-
nie dużo tańsze niż mozolne 
przywracanie świetności tej 
zabytkowej ruinie – mówi nam 
nieofi cjalnie jeden z pracowni-
ków Departamentu Inwesty-
cji PKP S.A., bowiem swojego 
pomysłu kolejarze nie ogłosili 
jeszcze publicznie. – Musimy 
najpierw rozpocząć formalne 
procedury, uzgodnić wszyst-
ko z konserwatorem zabytków, 
ale klamka w zasadzie zapadła – 
usłyszeliśmy w PKP S.A.

Na samej rozbiórce się nie skoń-
czy. W miejscu starego dworca po-
wstanie nowy obiekt. I tu kolejne 
zaskoczenie. Budynek nie będzie 
nawiązywał stylem ani do obecnie 
istniejącego, ani do pozostałych 

dworców na linii podmiejskiej. 
Ma mieć nowoczesną, futury-
styczną bryłę, inspirowaną pra-
cami światowej sławy architektki 
Zahy Hadid, która projektowała 
m.in. stację metra w Rijadzie,
stolicy Arabii Saudyjskiej. 

Czy to nie jest zbyt ekscen-
tryczny pomysł jak na Pruszków? 
– Idziemy z duchem przy-

Przyszły 
budynek dworca 
w Pruszkowie ma 
mieć nowoczesną, 
futurystyczną 
bryłę

Piątek, 1 Kwietnia 2016

Niedługo prace 
na Dąbrowskiego
PIASTÓW
Przebudowa ulicy 
Dąbrowskiego 
w Piastowie zbliża 
się wielkimi krokami. 
Miasto szuka fi rmy, 
która zrealizuje zadanie. 

Mieszkańcy wypatrują, kie-
dy na Dąbrowskiego zostanie 
wbita pierwsza łopata. Jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, to 
być może nastąpi to wkrótce. 
Piastowski magistrat ogłosił 
przetarg na wykonanie prze-
budowy ul. Dąbrowskiego, 
na odcinku od ul. Ogińskiego 
do Piłsudskiego, wraz z bu-
dową odwodnienia. 

Na Dąbrowskiego pojawi 
się nowa nawierzchnia z kost-
ki betonowej. Mieszkańcy 
czekają również na chodniki. 
W planach są też progi zwal-
niające, montaż słupków 
z przymocowaniem znaków 
drogowych, sadzenie drzew, 
a także humusowanie pobo-
czy. Wykonawca na realiza-
cję zadania będzie miał czas do 
31 sierpnia br.  (JM) 



ZDROWIE
Lubisz słodycze i słone 
przekąski? Pracujesz 
za biurkiem? Narzekasz 
na zmęczenie? Chcesz 
poprawić samopoczucie 
i jednocześnie zadbać 
o sylwetkę? Przyjrzyj 
się swoim nawykom
i zmień je na zdrowsze. 

W raz z nadejściem 
nowego roku kalen-
darzowego często 

spisujemy listę swoich posta-
nowień. Wśród nich często mo-
żemy znaleźć punkty dotyczące 
zwiększenia aktywności spor-
towej i przejścia na zdrowszą 
dietę. Jak długo trwamy w tych 
postanowieniach? Niestety, 
zazwyczaj kilka tygodni. 

Postanowienia dotyczące zmia-
ny nawyków lepiej podejmo-
wać wiosną. Dlaczego? Pogoda 
sprawia, że chętniej korzystamy 

Nie czekaj i zmień złe nawyki na zdrowsze
Posiłki jedz o stałych porach, korzystaj z zalet wody mineralnej, śpij przynajmniej 6-8 godzin

można zjeść sałatkę owocową lub 
muffi  nkę. Warto jednak słodką 
babeczkę upiec samemu – sło-
dząc, jeśli to konieczne, miodem, 
a do wypieku używając żytniej lub 

razowej mąki. Kolacja powinna 
być lekka, twarożek z rzodkiew-
ką i ogórkiem wystarczy.

Pij wodę
Warto zrezygnować z gazowa-
nych napojów i soków. Zaspoka-
jają pragnienie, ale mają w sobie 
dużo cukru. Lepiej zastąpić je wo-
dą mineralną, która na nasz orga-
nizm ma ogromny wpływ. 

Lista jej zalet jest długa – po-
prawia kondycję skóry, powstrzy-
muje apetyt, ułatwia trawienie 
i pobudza metabolizm, dodaje 
energii, zwalcza skurcze. Sięga-
jąc po butelkę wody lepiej ominąć 
tę smakową. Dlaczego? Ponieważ 
w niej również jest cukier. Lepiej 
do szklanki wrzucić plasterek cy-
tryny lub kilka owoców. 

Wyśpij się
Jednym z naszych złych nawy-
ków jest zbyt krótki sen. War-
to to zmienić. Śpiąc 6-8 godzin 

w ciągu doby nasz organizm od-
poczywa, szybciej się regeneruje, 
a my po dobrze przespanej nocy 
mamy więcej energii do działania. 

Jak zadbać o to, aby sen przy-
niósł nam ukojenie? Ważny jest 
odpowiedni materac, w tro-
sce o kręgosłup powinien być 
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twardszy. Wieczorem należy 
wywietrzyć sypialnię i przy-
kręcić kaloryfer. W chłodnych
pomieszczeniach śpi się le-
piej. Jeśli masz z tym problem 
pomogą olejki eteryczne, naj-
lepiej sprawdzą się te o zapa-
chu lawendy.  (AS)

z uroków natury, a dodatkowo 
zaczyna się wielkie odliczanie 
do lata. A przecież każdy chciał-
by dobrze wyglądać na plaży. 

Regularne posiłki
Wiosenną metamorfozę zacznij 
od swoich przyzwyczajeń, najlepiej 
żywieniowych. Poranek zaczynasz 
od mocnej czarnej kawy, a śniada-
nie jesz w biegu i to około godziny 
12? Pora na postanowienia! 

Wstań kilka minut wcześniej. 
Zamiast kawy wypij szklankę 
wody z cytryną, miodem i im-
birem. Uwierz, da ci to taką sa-
mą energię, jak czarny napój, 
ale jest znacznie zdrowsze. A co 
najważniejsze: zjedz na spokojnie 
pożywne śniadanie. Ciemne pie-
czywo, chudy nabiał i mięso, wa-
rzywa i owoce nie tylko zaspokoją 
głód, ale dostarczą twojemu or-
ganizmowi potrzebnych wartości 
odżywczych. Jeśli już musisz wy-
pić kawę, to zrób to po śniadaniu. 

Warto również przyzwycza-
ić swój organizm do jedzenia 
o stałych porach. Najlepiej je-
śli dziennie będziesz spożywać 
pięć posiłków. Na drugie śniada-
nie zjedz owoc lub wypij jogurt. 
Obiad powinien cię nasycać, ale 
i być lekki. Zamiast makaronu 
w śmietanowym sosie lepiej wy-
brać grillowanego kurczaka z sa-
łatką i kaszą. Na podwieczorek 

Najlepiej 
spożywać pięć 
posiłków dziennie

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 po-
wodzeniem pomaga wielu osobom, 
które chcą w sposób szczególny 

zadbać o swoje ciało i wygląd twarzy. 
Oferta salonu jest niezwykle szeroka. 
Szereg zabiegów leczniczych, relaksują-
cych i upiększających sprawia, że każdy 
zarówno panie, jak i panowie w ofercie 
Majestic Derm znajdą coś dla siebie. 

Usuniemy zbędne włoski
Męczą cię włoski na nogach, pod pacha-
mi lub w strefi e bikini? Częste golenie 

podrażnia skórę, a zabiegi woskiem 
są bolesne? Jest skuteczny sposób na 
trwałe usunięcie niechcianego owło-
sienia. Instytut Urody Majestic Derm 
jako jedyny salon w okolicy zabiegi usu-
wania włosków wykonuje przy pomocy 
specjalistycznego lasera Light Sheer. 
Diodowy laser pozwala na trwałe usu-
nięcie uporczywych włosków z każdej 
części ciała.

Cellulit? To nie problem!
Mejestic Derm oferuje również zabiegi 
wykonywane przy pomocy Venus Swan. 
Ciepło głowicy połączone z masażem roz-
bija tkankę tłuszczową i pozwala pozbyć 
się „pomarańczowe skórki”. Co ważniej-
sze zabieg to sama przyjemność! Seria 
zabiegów przynosi niesamowite efek-
ty, zwłaszcza jeśli jest połączona z die-
tą i dużym spożyciem wody (ułatwia 

usuwanie toksyn). Venus Swan jest sto-
sowany również do... liftingu twarzy. 

Selvert Thermal – dobro z natury
Zabiegi kosmetyczne przeprowadza-
ne w salonie Majestic Derm są wyko-

nywane przy użyciu najwyższej kla-
sy szwajcarskich dermokosmetyków 
marki Selvert Thermal. Istotą działa-
nia tych preparatów jest pobudzanie 
skóry do samoleczenia. Odkryciem 
marki okazała się wydzielina ślimaka, 

która zawarta w kremach odżywia 
i wspomaga regenerację skóry. Dodat-
kowo w salonie Majestic Derm istnieje 
możliwość zakupu odpowiednich dla 
cery linii do domowej pielęgnacji. Pa-
leta preparatów jest niezwykle szeroka
– od specjalistycznej linii do cery pro-
blemowej, przez mocno nawilżające 
preparaty, po kosmetyki o działaniu re-
witalizującym.

Daj sobie chwilę wytchnienia
Uzupełnieniem oferty Instytutu Urody 
Majestic Derm są masaże, a wśród nich 
masaż punktów młodości – Tsuboki. 
To stymulacja określonych punktów 
na twarzy poprawia stan energetycz-
ny organizmu, odmładza wygląd, ma 
działanie przeciwzmarszczkowe, a do 
tego daje spektakularne odprężenie, 
relaks i poprawę samopoczucia. Efekty 

najlepiej jednak sprawdzić samemu. 
To jednak nie wszystko Majestic Derm 
zaprasza również na masaż... czeko-
ladą. Niezapomniane doznania z nu-
tą słodkości.

Polecają nas
Z usług Majestic Derm korzystają 
i co ważniejsza polecają je: prezes
stowarzyszenia K40 i aktorka Ewa Te-
lega oraz aktorka Aleksandra Justa.
Wiele kobiet i mężczyzn zaufało na-
szym kosmetologom. Teraz czekamy 
na Ciebie. 

MAJESTIC DERM
ul. Emancypantek 4 (I p), 

Pruszków, tel. 731 00 08 08

www.majestic-derm.pl 

Majestic Derm: Twoja świątynia piękna
aRtykuł sponsoRowany

MAJESTIC DERM
ul. Emancypantek 4 (I p), 

Pruszków, tel. 731 00 08 08

www.majestic-derm.pl 
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Zabiegi laserowe od 
wielu już lat są obecne 
w gabinetach medycyny 
estetycznej. O zabiegach 
wykonywanych 
laserem CO2 opowie 
lekarz medycyny  
estetycznej Renata 
Podkowińska-Polak, 
a o ginekologii 
estetycznej i laserze 
Mona Liza –  ginekolog 
dr n. med. Waldemar 
Czerwoniec. 

Wachlarz zabiegów wykonywa-
nych laserami jest duży. Do czego 
służy laser CO2?

Lek. med. est. Renata Podko-
wiańska-Polak: Lasery CO2 pozwa-
lają na wykonywanie zabiegów tzw. 
resurfacingu, mających na celu prze-
budowę skóry np. twarzy (zabiegi mo-
gą być wykonywane także w innych 
okolicach: np. na dekolcie, szyi, dło-
niach,). Przy wykorzystaniu wiązki la-
serowej podczas zabiegu wykonywane 
są „minidziurki" sięgające aż do skóry 
właściwej, gdzie następuje gojenie po-
wodujące regeneracje i produkcję no-
wych włókien kolagenowych. Dzięki 
temu uzyskujemy wygładzenie i po-
prawienie struktury skóry. 

Czy to bolesny zabieg?
RPP: Zabieg przeprowadzany jest 
w znieczuleniu miejscowym.

Jak długo pacjent musi 
czekać na efekty?
RPP: Bezpośrednio po zabiegu może 
wystąpić zaczerwienienie i obrzęk skó-
ry, które w ciągu kilku dni mijają. W tym 
czasie pojawia się także złuszczanie skó-
ry. Pierwsze efekty zabiegu (ujędrnie-
nie) widoczne są już po kilkunastu 

dniach, natomiast całkowity efekt 
po kilku miesiącach (3-6) co związa-
ne jest z trwającą przebudową skóry.

Kiedy warto zdecydować się na za-
bieg laserem CO2?
RPP: Wskazania do wykonania za-
biegu obejmują zarówno likwidację 

zmarszczek czy wiotkości skóry, jak 
i leczenie blizn np. potrądzikowych 
oraz rozstępów jak również zamyka-
nie porów na skórze.

A kto powinien wybrać inną 
metodę?
RPP: Zabiegi przeciwwskazane 
są u osób leczonych retinoidami 
(ostatnie 6 miesięcy), kobiet w cią-
ży oraz matek karmiących, a tak-
że przy aktywnych infekcjach skóry 
np. opryszczka.

W Centrum Medycznym Eureka 
możemy zadbać nie tylko o cerę...
Ginekolog dr n. med. Waldemar 
Czerwoniec: Poza zabiegami ty-
powymi dla medycyny estetycznej, 

dotyczącymi skóry twarzy, szyi, de-
koltu wykonujemy w Centrum Me-
dycznym Eureka przy użyciu lasera 
Mona Lisa Touch także zabiegi u ko-
biet uskarżających się na umiarkowa-
ne nietrzymanie moczu. Dość często 
po porodach siłami natury dochodzi 
u pań do osłabienia tkanek pochwy 
i wówczas tzw. rewitalizacja może 
ulżyć w dolegliwościach.

Centrum Medyczne 
Eureka

ul. Ołówkowa 1D
Czynne pon. – pt.

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

kom.  508 456 717

Medycyna przyszłości w Centrum Medycznym Eureka



7GAZETA WPRWPR24.pl Dodatek Zdrowie & Uroda

aRtykuł sponsoRowany

Przecież doskonale 
wiemy, co trzeba zrobić, 
żeby schudnąć…Wszyscy 
wiemy…czytamy masę 
poradników, artykułów 
prasowych, przeglądamy 
internetowe fora, w 
poszukiwaniu nowej „diety 
cud” i jak zawsze na wiosnę, 
gorąco sobie obiecujemy, 
że tym razem nam się uda: 
dieta, ruch, jabłko zamiast 
pączka, sałata zamiast 
kiełbasy i lato przywitam  
z nową sylwetką…

Dlaczego 
nie chudniemy?

I jakoś tak, nie wiedzieć czemu, 
zastosowanie wszystkich dobrych 
rad w praktyce wydaje nam się nie-
możliwe, męczące, a perspektywa 
wprowadzenia wielu ograniczeń 
i rezygnacji z ulubionych potraw 
już na samym początku wróży po-
rażkę naszym poczynaniom…

A co gdyby to wszystko nie by-
ło takie skomplikowane?

PANI ANNA SCHUDŁA  
W NASZYM CENTRUM 20KG
O Naturhouse dowiedziałam 
się od znajomej fryzjerki. Dużo 

czytałam, też w internecie o re-
zultatach innych osób. Pewnego 
dnia zdecydowałam się wstąpić. 
Tak zaczęłam swoją walkę z kilo-
gramami. Pierwsza wizyta była 
pełna obaw czy sobie poradzę, 
czy się nie poddam i wytrwam 
w swoich postanowieniach, ale 
też niosła za sobą dużo nadziei, 
że w końcu uda się powrócić do 
sylwetki z dawnych lat i wcisnąć 
na siebie jeansy nr 27. Oczeki-
wałam spadku wagi, ale nie 
spodziewałam się zrzucenia 
aż tak wielu kilogramów, w tak 

CENTRUM DIETETYCZNE NATURHOUSE
Pruszków, ul. B. Prusa 12 lok.102, Tel. 22 720 17 14, kom. 602 733 800

Nic tak nie poprawia 
samopoczucia jak nowa figura.  
Wystarczy spojrzeć na zdjęcia 
bohaterów metamorfoz 
z Pruszkowa. Z Naturhouse  
po raz kolejny obalamy mit,  
że osiągnięcie wymarzonej 
sylwetki wymaga wyrzeczeń.

przyjemny sposób i w tak krót-
kim czasie.

Decydując się na kurację 
najbardziej obawiałam się 
monotonności diety, uczucia 
głodu, marnych efektów oraz to 
czy wytrwam w swoich postano-
wieniach.

W trakcie kuracji najtrud-
niejsze dla mnie było odstawie-
nie czekolady której nie potrafiłam 
się kiedyś oprzeć oraz białego  
pieczywa.

Z przygotowywaniem posił-
ków radziłam sobie doskona-
le. Przygotowanie posiłków nie 
zabiera dużej ilości czasu, a ich 
różnorodność powoduje, iż nie 
są monotonne. Przyrządzam je 
w domu i zabierałam do pracy, 

jem bardzo regularnie, co chro-
ni mnie przed atakami „wilcze-
go głodu” .

Do walki z kilogramami naj-
bardziej motywowały mnie 
zaangażowanie i nadzór pani Ka-
roliny, mojej dietetyczki oraz samo 
ważenie i mierzenie na każdej ko-
lejnej wizycie w punkcie. Ciężko 
byłoby spojrzeć w oczy komuś, kto 
w Ciebie wierzy i tak jak ty czeka 
na efekty swojej pracy.

Mój ulubiony przepis to kur-
czak ze szpinakiem i suszonymi 
pomidorami oraz różnorodne 

sałatki owocowe , które dosko-
nale zastępują ochotę na słodycze.

Gubiąc zbędne kilogramy 
czuję się bardzo dobrze. Najbar-
dziej zadowolona jestem z szyb-
kich efektów. Przyjemnie jest teraz 
kupować ubrania, jeśli wszystkie 
na ciebie pasują.

Jeżeli mogłabym coś poradzić 
osobom odchudzającym się to, 
by nie bały się podjąć walki z nad-
wagą, a o wiele łatwiej zrzuca się 
zbędne kilogramy jeśli ktoś nas 
nadzoruje i kieruje byśmy robili 
to prawidłowo. 

Piątek, 1 Kwietnia 2016

BADANIA
Lepiej zapobiegać niż leczyć. A te-
mu służą badania profilaktyczne, 
które raz na jakiś czas każdy z nas 
powinien przejść, aby monitoro-
wać stan swojego zdrowia i w razie 
potrzeby szybko reagować na nie-
pokojące zmiany. Badań nie należy 
się zatem bać, lecz potraktować je 

jako szansę na dobre i długie życie 
w zdrowiu. Do tych podstawowych 
należą: morfologia, biochemia, 
tzw. OB, czyli pomiar odczynu  
Biernackiego, badanie moczu, 
prześwietlenie klatki piersiowej 
i USG jamy brzusznej, a także  
pomiar cukru i cholesterolu. Tego 

Przynajmniej raz na dwa-trzy lata  
zrób badania profilaktyczne

typu diagnostykę prowadzą przy-
chodnie podstawowej opieki zdro-
wotnej. A jak często powtarzać 
badania? Lekarze radzą, aby wyko-
nywać je przynajmniej raz na dwa-
-trzy lata. Częściej w przypadku 
grup ryzyka, czy np. osób zagrożo-
nych chorobami genetycznymi. (EL)

MANICURE
Dłonie są naszą 
wizytówką, a paznokcie 
ich ozdobą. Warto 
zadbać o manicure. 
Oferta salonów 
kosmetycznych oraz 
różnorodność technik 
modelowania paznokci 
jest szeroka.

P iękne i mocne paznokcie 
to coś, o czym marzy każ-
da kobieta. Jednak zła 

dieta, detergenty i brak snu ne-
gatywnie wpływają na ich kondy-
cję. Czasami nic nie daje nawet 
wspomaganie odżywkami czy 
suplementami diety. Dlaczego? 
Natura potrafi nas obdarzyć sła-
bą płytką paznokciową. Jak więc 
zadbać o piękny manicure?

Przedłużanie paznokci wyko-
nuje się na dwa sposoby – na tip-
sie lub szablonie. W pierwszym 
przypadku do paznokcia przykle-
jany jest plastikowy tips, który na-
stępnie opracowuje kosmetyczka. 
Chodzi o nadanie odpowiedniego 
kształtu i długości. Potem nakła-
dane są produkty – żel lub akryl  

Ładne paznokcie są ozdobą dłoni

St
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Przedłużanie paznokci wykonuje się na dwa sposoby – na tipsie lub szablonie

Jeśli nie chcemy zastosować 
wymienionych metod pozostają 
nam klasyczne formy manicure. 
Paznokcie pomalowane lakie-
rem u kosmetyczki są w stanie 
wytrzymać nawet dwa tygodnie 
bez odprysków. Hitem jest też 
manicure japoński, polegający 
na wcieraniu specjalnych past 
w płytkę paznokci. Po zabiegu 
możemy się cieszyć ich natural-
nym wyglądem.  (AS) 

Hitem jest manicure 
japoński. Po zabiegu
paznokcie mają 
naturalny wygląd

tygodnie. Zdarza się, że hybryda 
wytrzymuje na paznokciach bez 
jakichkolwiek odprysków nawet 
cztery tygodnie. 

Paznokcie tytanowe to nowość. 
Ten rodzaj manicure stosuje się 
w mniejszej liczbie salonów. Dzię-
ki specjalnym proszkom i akty-
watorom można przedłużyć 
paznokcie i nadać im kolor. Nie-
którzy twierdzą, że tytan odżywia 
naszą naturalną płytkę. 

(w zależności od wybranej techniki).  
W przypadku przedłużania na 
szablonie paznokieć budowany 
jest wyłącznie żelem lub akrylem. 
Pozostaje zatem wybór techniki. 
O paznokciach akrylowych powin-
ny pomyśleć panie pracujące przy 
komputerze. Akryl jest dość od-
porny na uderzenia. Paznokcie że-
lowe są nieco delikatniejsze, ale też 
trwałe. Trzeba jedynie pamiętać, 
aby po około miesiącu uzupełnić 

odrost lub wykonać paznokcie po-
nownie zmieniając wzór. 

Ostatnio rekordy popularno-
ści biją paznokcie hybrydowe. To 
lakiery utwardzane w lampach 
LED lub UV. Gama kolorów jest 
niesamowita, a my mamy mani-
cure z głowy na minimum dwa 

Skuteczne, domowe sposoby
na kremy i peelingi
KOSMETYKI
Krem za kilkaset 
złotych czy domowa 
maseczka? Mikstury 
przyrządzone 
samodzielnie mogą 
być równie skuteczne 
jak kosmetyki 
z najwyższych półek. 

Są ekologiczne, dużo tańsze 
i zdrowsze dla skóry. Samemu 
przygotować można zarówno 
tonik, krem, jak i peeling. 

Najprostszy przepis to ten 
na tonik różany, czyli coś, co 
powinno znaleźć się w każdej 
kobiecej kosmetyczce. Jak go 
zrobić? Potrzebujemy zaled-
wie dwóch składników: płat-
ków róży i wody destylowanej. 
Szklankę wody należy zago-
tować, wsypać niej szklankę 
płatków i na małym ogniu 
gotować pół godziny. Taki 
tonik można przechowywać 
przez tydzień. 

Domowy krem przeciw-
zmarszczkowy? Wyczarujemy 
go z połączenia oleju migdało-
wego, oleju kokosowego, wo-
sku pszczelego, masła shea, 

kapsułki witamy E i olejku ete-
rycznego o ulubionym zapachu. 

Cukier, miód, oliwa z oliwek,  
gałązka rozmarynu, witamina 
A+E. Nie, nie jest to przepis ku-
linarny, lecz sposób na peeling 
domowej roboty. 

Przed pierwszym zastoso-
waniem samodzielnie przygo-
towanego kremu lub maseczki 
warto przeprowadzić próbę 
uczuleniową, czyli użyć ko-
smetyku na niewielkim i mało 
eksponowanym kawałku skóry, 
aby sprawdzić ewentualną re-
akcję alergiczną.  (EL) 
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FRYZURY
Mróz, czapka na głowie – zima nie by-
ła łatwa dla naszych włosów. Dla-
tego już teraz warto przygotować je 
do lata. Od czego zacząć? Od wizy-
ty u fryzjera. Choć domowych spo-
sobów na odżywienie włosów jest 
wiele, to bez odpowiedniej wiedzy 
możemy tylko sobie zaszkodzić. 

Fryzjer podpowie co jest najbardziej 
potrzebne. Zapewne nie obędzie się 
bez podcięcia końcówek. Jedna wizy-
ta u fryzjera nie rozwiąże problemu 
z przesuszonymi lub przetłusz-
czającymi się włosami. Ważna jest 
również domowa pielęgnacja. Odpo-
wiednio dobrane szampon i odżywka 

Przygotuj swoje włosy 
na letnią porę roku

także mogą zdziałać cuda. W ostat-
nim czasie głównym trendem wśród 
fryzur jest ombre. Jeśli zdecydowa-
łyście się na taką fryzurę warto za-
dbać o końcówki. Najlepiej sprawdzą 
się tu kosmetyki z olejkiem argano-
wym. Pamiętajcie, aby nakładać  
je tylko na końce włosów. (AS)

Po urodę i kondycję na basen
ZDROWIE
Popularne ostatnio 
bieganie to niejedyny 
sport jaki można zacząć 
uprawiać niemal 
„z ulicy”. Równie dobrze 
na nasze zdrowie i urodę 
wpływają regularne 
wizyty na basenie  
i w wodnych spa. 

Pływanie i aktywność w wodzie 
ma nawet tę przewagę nad bie-
ganiem, że dla początkujących 
oznacza dużo mniejsze ryzyko 
urazów czy przetrenowania. 
Po prostu dużo trudniej zro-
bić sobie krzywdę, nie wiedząc 
jak zacząć. Więc jak zacząć? 
Od mocnego postanowienia 
i... zakupów. Żelazny zestaw 
obowiązkowy to duży ręcznik, 
dobre okulary do pływania, wy-
godny czepek, klapki i oczy-
wiście strój. W tym ostatnim 
przypadku paleta możliwości 
jest ogromna – od klasyczne-
go bikini, po typowo sportowy 
kostium. Ważne, aby był do-
brze dopasowany, nie krępo-
wał ruchów. 

Pierwszą wizytę na pływal-
ni można rozpocząć od zapo-
znania się z możliwościami 
jakie daje obiekt. Te miejskie 
dysponują zazwyczaj dwoma 
basenami: sportowym, z wydzie-
lonymi torami i rekreacyjnym, 
dużo płytszym, z cieplejszą wo-
dą i dodatkowymi instalacjami 
w postaci wirów i biczy wodnych. 
Normą stała się też możliwość 
korzystania z jacuzzi i sauny. 

Oswojenie się już z samą wodą 
warto zacząć od ciepłego basenu 
i drobnego treningu, czyli przy-
siadów lub wymachów nogami. 
Tak naprawdę nie jest ważne jaki 
ruch wykonujemy, istotne, żeby 
po prostu się ruszać. Dla bardziej 
zdeterminowanych dobrą pro-
pozycją są zajęcia aqua aerobiku. 
Ćwiczenia zazwyczaj odbywa-
ją się wieczorami, w czasie ich 
trwania basen rekreacyjny zo-
staje zamknięty dla innych gości, 

a z głośników płynie energiczna 
muzyka ułatwiająca utrzymanie 
odpowiedniego tempa. 

Najbardziej efektywny pod 
względem podnoszenia kondy-
cji jest trening pływacki na ba-
senie sportowym. Jego atutem 
jest to, że nie obciąża kręgosłu-
pa i jest ogólnorozwojowy, czyli 

Pi
xa

Ba
y.c

o
m

wpływa dobrze na cały organizm, 
a nie tylko na jego poszczególne 
partie. Przy rozpoczynaniu pły-
wackiej przygody na dużym ba-
senie warto pamiętać, że naszym 
trenerem jest własne ciało. Pły-
wajmy więc w takim tempie jakie 
najlepiej czujemy i tyle długości 
ile jesteśmy w stanie pokonać bez 
nadmiernego wysiłku. Nie przej-
mujmy się sprinterskim tempem 
innych pływaków.  (EL)

Przepływajmy  
tyle długości  
basenu, ile jesteśmy  
w stanie pokonać
bez nadmiernego 
wysiłku

Reklama

RUCH
Ruch to zdrowie. 
O tej prostej zasadzie 
warto pamiętać 
szczególnie teraz. 
Wiosna to bowiem 
idealny moment,  
aby rozpocząć 
aktywność fizyczną. 

W iemy, że nie jest ła-
two. Słońca nie ma 
jeszcze tak dużo jak-

byśmy chcieli, czujemy spadek 
energii i formy, a wiosenne 
przesilenie to dla naszych or-
ganizmów jeden z najtrud-
niejszych okresów w roku. Ale 
mimo to warto zmobilizować 
się do wysiłku fizycznego. Bo 
wpływa on pozytywnie nie tyl-
ko na ciało, ale też na duszę. 
Mowa o słynnych endorfinach, 
które uwalniają się w naszych 
mózgach po np. godzinnej wi-
zycie na siłowni. 

Od czego zacząć? Najprościej 
zwyczajnie wyjść na spacer. 
Przechadzkom coraz bardziej 

Wiosna, czas na aktywność fizyczną
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Nie trzeba wcale od razu biegać maratonów, aby zadbać o swoją formę

Bezpiecznych tras do poru-
szania się z najmłodszymi w na-
szym regionie ciągle przybywa. 
Mniejsze pociechy mogą zaś po-
dziwiać krajobraz z rowerowego 
koszyka. To sprawi, że cała ro-
dzina nie tylko zdrowo, ale też 
przyjemnie spędzi czas. 

Pamiętajmy: dobra kondycja 
fizyczna to większa odporność, 
lepsza sylwetka, zastrzyk ener-
gii na co dzień.  (EL) 

Na bardziej 
zmotywowanych 
czeka szeroka 
oferta salonów 
fitness

nia i trudności. Od ćwiczeń przy-
pominających spokojną jogę, 
po prawdziwe wyciskacze po-
tu. Do wyboru są takie, które 
kształtują wydolność, rzeźbią 
sylwetkę lub mają relaksować. 
Niekiedy bywają połączone  
np. z tańcem.

Dla tych, którzy wolą spę-
dzać czas na świeżym powietrzu  
i z rodziną, dobrym pomy-
słem są wycieczki rowerowe. 

sprzyjać będzie wiosenna au-
ra. Podjęcie postanowienia, że 
raz w tygodniu pieszo pokonamy 
większy dystans to, dosłownie 
i w przenośni, pierwszy ważny 
krok do przodu. Podobnie jak 
wysiadanie przystanek wcze-
śniej w drodze do pracy, aby 
część trasy pokonać na wła-
snych nogach. Nie trzeba wcale 

od razu biegać maratonów, aby 
zadbać o swoją formę. 

Na bardziej zmotywowanych  
czeka szeroka oferta salonów 
fitness, które proponują zajęcia  
o różnym stopniu zaawansowa- 

Piątek, 1 Kwietnia 2016Dodatek Zdrowie & Uroda

Reklama
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MAKIJAŻ
Sprawdziliśmy jakie trendy będą 
panować w wiosennym makijażu. 
Wytypowaliśmy kosmetyki „must 
have”, czyli takie, które każda pani 
powinna mieć w torebce. Podstawą 
będzie... szminka. I to ogniście czer-
wona. Oczy podkreślamy delikatnie. 
Kolejny ważny kosmetyk to bronzer. 

Uwaga! Wiosną i latem możemy się-
gnąć po nieco ciemniejsze odcienie. 
W tym przypadku warto zapoznać 
się z tajnikami konturowania twa-
rzy. W ten sposób zyskamy podwój-
nie. Bronzer doda skórze świeżości 
i blasku, a dodatkowo wymodeluje 
rysy twarzy. Trzeci ważny kosmetyk 

Kosmetyki „must have” 
w torebce każdej kobiety 

to cienie w kolorze nude. To właśnie 
beże i brązy będą królować na po-
wiekach. Taki makijaż pasuje każdej 
kobiecie. Pamiętajcie jednak o odpo-
wiednich odcieniach – złoto pięknie 
wygląda na chłodnej karnacji nato-
miast w przypadku ciepłej warto po-
stawić na odcienie miodowe. (AS)

Warto zadbać o cerę
URODA
Większość z nas 
z utęsknieniem czeka 
na słoneczne dni. 
Warto pamiętać, 
że wiosna to ostatni 
moment na wykonanie 
ważnych zabiegów 
u kosmetyczki 
i kosmetologa. 

Chcesz przygotować cerę na 
cieplejsze dni? Świetny po-
mysł. Po zimie warto zregene-
rować skórę twarzy i dekoltu. 
Pamiętaj jednak, że niektórych 
zabiegów nie powinno się wy-
konywać, gdy za oknem mocno 
świeci słońce. Dlatego z wizy-
tą u kosmetyczki warto się po-
śpieszyć. Głównie chodzi o dwa 
typy zabiegów: zamykanie na-
czynek i peelingi kwasami. 

Jeśli zmagacie się z „pającz-
kami”, czyli pękającymi na-
czynkami, to do kosmetyczki 
warto zapisać się już dziś. Na-
czynka pękają wszędzie – na 
rękach, nogach, twarzy, dekol-
cie. Latem kiedy rezygnujemy 
z mocno kryjących kosmety-
ków czerwone „pajączki” na 

twarzy są praktycznie nie do 
ukrycia. Dlatego warto pomy-
śleć wcześniej o zamknięciu 
pękniętych naczynek. Może to 
zrobić dermatolog lub kosme-
tolog przy użyciu specjalistycz-
nego laseru. Pierwsze efekty 
często widać już po chwili, ale 
bywa i tak, że naczynko „zamy-
ka się” przez kilka tygodni. Pa-
mietajmy, że po zabiegu należy 
unikać słońca.

Podobnie jest z peelingami 
chemicznymi, które są wyko-
nywane kwasami. To zabiegi 
oczyszczające cerę. Delikat-
niejsze kwasy mogą być stoso-
wane praktycznie u wszystkich, 
natomiast te mocniejsze u osób 
walczących ze zmianami skór-
nymi i trądzikiem. W takich 
przypadkach pomaga nie jeden, 
ale seria zabiegów wykonywa-
nych w kilkutygodniowych 
odstępach. Słońce nie jest tu 
sprzymierzeńcem. Jeśli chce-
my wybrać się na taki peeling 
warto zaopatrzyć się w krem 
z wysokim fi ltrem. I smarować 
się nim nawet w pochmurne 
dni. Latem kurację kwasami 
należy przerwać.  (AS)

Reklama

ZDROWIE
Rekreacyjne uprawianie 
sportów niesie spore 
korzyści dla zdrowia. 
Jednak zbyt duża 
aktywność ruchowa 
może też spowodować 
problemy. Zwłaszcza 
jeśli chodzi o dzieci 
i seniorów.

In tegracja sensoryczna 
– to pojęcie, które powinien 
znać każdy rodzic. Oznacza 

współdziałanie wszystkich zmy-
słów, które odbywa się podświa-
domie. Integracja sensoryczna 
rozpoczyna się już w okresie pło-
dowym i trwa do około 7 roku życia. 
Dlaczego jest tak ważna? Ponie-
waż nieprawidłowości mogą do-
prowadzić do licznych dysfunkcji, 
nie tylko dotyczących zachowania, 
trudności z mową czy poziomem 
uwagi, ale również do prob-
lemów z aktywnością ruchową. 

Do objawów dysfunkcji in-
tegracji sensorycznej należą 
m.in. trudności z nabywaniem 
nowych umiejętności. Chodzi 
np. o łapanie piłki czy jazdę na 
rowerze. Maluch może mieć 
również problemy z równowa-
gą, upadać, uderzać, wpadać na 
meble czy na inne bawiące się 
dzieci. Innym objawem proble-
mów z integracją sensoryczną 
jest nadaktywność dziecka. 
Nie może usiedzieć w miej-
scu, zmienia co chwilę pozycję. 
Skacze, biega lub stale się wierci 
np. w trakcie rysowania. Jeśli 
twoje dziecko wykazuje któryś 

Ruch istotny dla dziecka i seniora
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poczucie i koordynację rucho-
wą.To nie wszystko. Jeśli senio-
rzy lubią się ruszać i są aktywni, 
to warto zabrać babcię lub dziad-
ka na... siłownię. Dla niektórych 
może się to wydać kontrowersyj-
ne, ale warto zaryzykować. Ruch 
u starszych osób pomaga nie tyl-
ko uelastycznić mięśnie, ścięgna, 
więzadła czy poprawić postawę. 
Usprawnia również stan psychicz-
ny seniora. W pierwszej kolejności 
należy odwiedzić jednak reha-
bilitanta, który pomoże dobrać 
odpowiedni plan ćwiczeń.  (AS)

z tych symptomów warto je za-
brać na wizytę do specjalisty. 

Podobnie jest z seniorami. Cho-
ciaż w tym przypadku częściej bę-
dziemy borykać się ze zbyt małą 
aktywnością fi zyczną. Z jednej 
strony trudno się dziwić. Senio-
rzy są bardziej podatni na ura-
zy czy złamania. Nie oznacza to 
jednak, że powinni tylko siedzieć 
przed telewizorem. W ich przy-
padku każda forma aktywności 
jest ważna. Spacer, drobne prace 
w ogródku czy nawet  przejażdż-
ka na rowerze poprawią samo-

Piątek, 1 Kwietnia 2016Dodatek Zdrowie & Uroda

ZDROWIE
Wokół picia kawy 
narosło dużo 
zdrowotnych mitów. 
Wiele osób nie wyobraża 
sobie poranka bez 
fi liżanki „małej czarnej”. 
To dobry czy zły nawyk?

Spór o to, czy kawa służy na-
szemu zdrowiu czy wprost 
przeciwnie, trwa od dawna. 
Argumenty obu stron zazwy-
czaj i tak przegrywają z zapa-
chem świeżo mielonych ziaren, 
bez którego prawdziwi kawo-
sze nie potrafi ą rozpocząć dnia. 

Jak to zatem jest z tą kawą? 
Powszechnie uważa się, że jej 
picie prowadzi do nadciśnienia, 
powoduje bezsenność, nega-
tywnie wpływa na serce. I jest 
w tym sporo racji, choć należy 
pamiętać, że do tego typu pro-
blemów zdrowotnych prowadzi 
nie samo spożywanie „ma-
łej czarnej”, ale nadużywanie 
napojów zawierających kofe-
inę i styl życia w ogóle. 

Co więcej, naukowe badania 
potwierdzają, że kawa ma też 
właściwości prozdrowotne. Do 
takiego wniosku doszli amery-
kańcy uczeni, którzy przez 30 
lat przyglądali się jakości życia 
osób pijących od trzech do pię-
ciu fi liżanek dziennie. Okaza-
ło się, że kawosze żyją dłużej, 
rzadziej zapadają na choroby 
sercowo-naczyniowe, cukrzy-
cę i zaburzenia neurologicz-
ne. Co istotne, chodzi zarówno 
o osoby pijące tzw. normalną 
kawę, jak i tę bezkofeinową.

Z najnowszych informacji 
wynika również, że mitem jest 
bezsenność spowodowana ka-
wą. Okazuje się, bowiem, że na 
osoby z niskim ciśnieniem wpły-
wa... uspokajająco i ułatwia za-
sypianie. Tym ze skłonnością do 
wysokiego ciśnienia specjaliści 
odradzają picie wszelkich napo-
jów zawierających kofeinę i te-
inę, w tym także herbat.  (EL)

„Mała czarna” 
nie zaszkodzi?

ZDROWIE
Herbatki ziołowe 
i różnego rodzaju 
napary z naturalnych 
roślin powracają 
do łask.

Ich regularne stosowanie po-
prawia stan naszej skóry, wło-
sów, paznokci, oczyszcza  całe 
ciało z toksyn. Po jakie zioła 
warto sięgnąć? Szczyty po-
pularności święci obecnie 
Czystek, który zbawiennie 
wpływa na nasz układ im-
munologiczny. Wzmacnia 
odporność, ma właściwości 
antybakteryjne, antywiruso-
we i antygrzybicze. Co waż-
ne, mogą go pić nawet dzieci 
i to już po ukończeniu 3 mie-
siąca życia. 

Inne cenne napary to te ze 
skrzypu (oczyszcza i popra-
wia trawienie), z tymianku 
(usprawnia trawienie, koi ner-
wy), z liści truskawki (reduku-
je nadmiar kwasu moczowego), 
z czarnego bzu (oczyszcza), 
z dzikiej róży (zwalcza wolne 
rodniki), z pokrzywy (działa 
przeciwzapalnie).  (EL)

Ziołowe skarby
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Starsze osoby nie powinny tylko siedzieć przed telewizorem

W butach na obcasie nie chodź za często 
ZDROWIE
Szpilki, koturny, 
platformy. Buty na 
obcasie to obowiązkowa 
pozycja w szafi e każdej 
kobiety. Jak wpływają 
na zdrowie?

Niestety, dla miłośniczek niebo-
tycznie wysokich szpilek leka-
rze nie mają zbyt dobrych wieści. 
Częste chodzenie w takich bu-
tach szkodzi kręgosłupowi, po-
woduje zmianę ułożenia kości, 
więzadeł i ścięgien. Co zatem 

zrobić w sytuacji, kiedy na przy-
kład ze względu na służbowy dress-
-code noszenia obcasów nie da się 
uniknąć? Wysokie buty należy zdej-
mować zawsze, kiedy jest ku temu 
okazja. Szczególnie podczas siedze-
nia za biurkiem, jazdy samocho-
dem, zakupów, spaceru. Nie są też 
wskazane, jeśli musimy długo stać. 

Pod ręką warto mieć wygodne, 
i od kilku sezonów nie mniej mod-
ne od szpilek, baleriny. Kiedy tyl-
ko można chodźmy również boso, 
aby stopy miały okazję powrócić 
do normalnego ułożenia.  (EL)
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów 
oferujemy szeroki zakres usług rehabilitacyjnych dla osób 
z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.  Niezależnie od do-
legliwości, każdego dnia dokładamy wszelkich starań aby 
umożliwić Państwu powrót do pełnej sprawności ruchowej, 
poprawić komfort życia i przywrócić radość z aktywności.

NZOZ Medica-Med….

PROFESJONALNIE PRZYWRACAMY 
SPRAWNOŚĆ I DOBRE SAMOPOCZUCIE

W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY
  KONSULTACJE DIETETYKA  
  MASAŻE KLASYCZNE
  MASAŻE LIMFATYCZNE BOA
  ĆWICZENIA INDYWIDUALNE
  OKŁADY Z BOROWINY 

ŚWIADCZYMY USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W ZAKRESIE:

  rehabilitacji leczniczej
–  fi zjoterapia ambulatoryjna
–  rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

  poradni specjalistycznych
–  Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych
–  Poradnia rehabilitacyjna

  profi laktyki prozdrowotnej
–  konsultacje dietetyczne

  Diagnostyka
–  RTG
–  EMG

Niniejsze świadczenia udzielane są w ramach umowy z NFZ 
oraz na zasadach komercyjnych.

Posiadamy wysokiej klasy nowoczesny aparat rentgenowski 

Doświadczony zespół lekarzy i fi zjoterapeutów wspiera zarówno w za-
kresie diagnostyki jak i podczas rehabilitacji

USŁUGI 
REHABILITACYJNE:
 TERAPIA MANUALNA
 ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE
 MASAŻE :

– LECZNICZE
– RELAKSACYJNE
– DREAŻ LIMFATYCZNY

• KINESIOTAPING
• FIZYKOTERAPIA

– ULTRADŹWIĘKI
– LASER
– ELEKTROTERAPIA
– MAGNETOTERAPIA
– KRIOTERAPIA
– SOLLUX
– OKŁADY Z BOROWINY 
  (NOWOŚĆ!)
– SUCHA KĄPIEL 

KWASOWĘGLOWA (NOWOŚĆ!)

NZOZ MEDICA-MED
ul. Ołówkowa 1E, Pruszków

tel.: (22) 738-80-00, tel.: (22) 506-59-80, fax: (22) 738-80-01
medicamed@medicamed.pl

NINIEJSZE ŚWIADCZENIA UDZIELANE 
SĄ W RAMACH UMOWY Z NFZ

ORAZ NA ZASADACH KOMERCYJNYCH 

POSIADAMY WYSOKIEJ KLASY NOWOCZESNY 
APARAT RENTGENOWSKI

Piątek, 1 Kwietnia 2016 Dodatek Zdrowie & Uroda
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Zadbaj o swój 
kręgosłup 
ZDROWIE
Dolegliwości 
kręgosłupa często 
fundujemy sobie sami. 
Niepoprawna postawa, 
siedząca praca, 
brak ruchu i stres 
– to gotowy przepis 
na ból „krzyża”. 
Zignorowanie 
pierwszych ostrzeżeń 
może doprowadzić
do zwyrodnień 
i urazów.

Jak zapobiec dolegliwo-
ściom kręgosłupa? Przepis 
jest jeden – chodzi o ćwi-
czenia. Warto postawić na te 
wzmacniające mięśnie przy-
kręgosłupowe. Silne mięśnie 
ułatwią utrzymywanie po-
prawnej postawy ciała. Jeśli 
o ćwiczeniach nie mamy zie-
lonego pojęcia warto wybrać 
się do specjalisty. Wystarczy 
o poradę zwrócić się do in-
struktora na siłowni, który 
nie tylko powie jakie zajęcia 
pomogą, ale również pokaże 
jak je poprawnie wykonywać.

A co zrobić gdy już „na-
wala” kręgosłup? Są róż-
ne rodzaje bólu. Jeśli długo 

jechaliśmy samochodem 
i zaczęły nas boleć plecy 
w odcinku lędźwiowym, to 
może nie być nic poważne-
go. Warto zrobić sobie przy-
stanek i rozprostować kości. 
Gdy jednak ból powraca i jest 
silny to sygnał, aby wybrać 
się do lekarza. Specjalista 
po zapoznaniu się z naszy-
mi dolegliwościami zleci 
odpowiednie badania, a na-
stępnie wybierze drogę le-
czenia – od masaży, przez 
ćwiczenia rehabilitacyjne, 
elektrostymulację (tzw. prą-
dy), po zabiegi z wykorzysta-
niem energii światła lub pola 
magnetycznego. Pamiętajmy: 
długo ignorowany ból kręgo-
słupa może nas zaprowadzić 
nawet na stół operacyjny. 

Nie zawsze dolegliwości 
pleców mają związek z krę-
gosłupem. Zdarza się, że ból 
w okolicy lędźwiowej to sygnał 
o nieprawidłowo pracujących 
nerkach. Natomiast uciąż-
liwy ból głowy, na który nie 
pomagają leki może wskazy-
wać na schorzenie kręgosłupa 
w odcinku szyjnym. Jedno jest 
pewne: przewlekły ból ozna-
cza, że nie wymigamy się od 
wizyty u lekarza.  (AS) 

Długo ignorowany 
ból kręgosłupa 
może nas 
zaprowadzić nawet 
na stół operacyjny
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Dołącz do nas!
Jeśli posiadasz:
  Minimum roczne doświadczenie  

w pracy z osobami starszymi
  Doświadczenie w pracy z seniorami  

z demencją mile widziane
  Cechuje Cię odpowiedzialność, 
 cierpliwość, a przede wszystkim empatia

Oferujemy:
 Atrakcyjne wynagrodzenie
 Stabilną współpracę
 Bezpłatne szkolenia zawodowe

Wyślij już dziś swoją aplikację: praca@careexperts.pl

ZADZWOŃ: 22 88 777 34

PRACA
dla Opiekunów Osób Starszych

Poszukujemy również:  
Pielęgniarzy/Pielęgniarek, Położnych i Opiekunów dziecięcych

Oferujemy pomoc w zakresie:
n Diagnozy i terapii SI 
n	 Treningi	słuchowe	z	użyciem	Forbrain®

n	 Diagnozy	i	terapii	psychologicznej	 
(autyzm,	zespół	Aspergera,	dysleksja)

n	 Diagnozy	i	terapii	logopedycznej	 
(dla	dzieci	i	dorosłych).
Zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe  

dla małych dzieci oraz Treningi Umiejętności 
Społecznych!

Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Dziecka SENSIS
Ul. Helenowska 26 lok. 40

www.sensis.edu.pl; tel. 500 466 250, 509 849 983

Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje 
do badań osób z cukrzycą typu 2.

Chorujesz na 

CUKRZYCĘ TYPU 2?

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BADANIA:

ZAREJESTRUJ SIĘ NA:

 ciekawebadania.pl

800 170 370 (bezpłatna infolinia)

22 572 59 11

ZDROWIE
Apteczne i sklepowe 
półki uginają się od 
suplementów diety 
zawierających witaminy 
i minerały. Czy tabletka 
jest najlepszym 
rozwiązaniem? Nie. 
Potrzebne witaminy 
w naturalnej formie 
znajdziemy w jedzeniu.

W łaściwe odżywianie 
wielu osobom koja-
rzy się ze skrupulat-

nym wyliczaniem kalorii. To 
błąd. Zamiast na kaloriach war-
to skupić się na składnikach od-
żywczych jakie zawierają nasze 
posiłki. Warto skomponować je 
tak, żeby dostarczyły naszemu 
organizmowi składników po-
trzebnych do właściwego jego 
funkcjonowania. W ten sposób 
unikniemy np. niedoboru cen-
nych witamin. Pozostaje tylko 
pytanie: gdzie ich szukać? 

Witaminę A znajdziemy w mle-
ku, serze, śmietanie, jajkach i dor-
szu. Źródłem witaminy D, czyli 
tzw. witaminy słońca, są sery, ma-
sło, margaryna i ostrygi. Ta wita-
mina produkowana jest w naszej 
skórze, więc warto korzystać 
z uroków ciepłych dni. W tygo-
dniu wystarczą nam trzy piętna-
stominutowe „nasłonecznienia”, 
aby wyprodukować wystarczającą 

Witaminy w jedzeniu

dawkę. Witamina E znajduje się 
w orzechach, szparagach, kuku-
rydzy, kiełkach pszenicy, oliwie 
i zielonolistnych warzywach. 
Wspomaga ona produkcję czer-
wonych krwinek i wchłanianie 
witaminy K. Tej należy szukać 
w szpinaku, kalafi orze i sałacie. 

Kolejne potrzebne nam wita-
miny są rozpuszczalne w wodzie. 
Wśród tych niezbędnych jest wi-
tamina C wspomagająca naszą 
odporność. Gdzie jej szukać? W cy-
trusach, truskawkach, brokułach 
i... papryce. Naszemu organizmo-
wi potrzebne są również witaminy 
z grupy B. Witamina B1 znajduje 
się w chudym mięsie, rybach i ro-
ślinach strączkowych. Witami-
nę B3 znajdziemy w produktach 
mlecznych, jajkach, rybach i dro-
biu. Witaminy B5 i B7 występują 
w ziemniakach, chudej wołowi-
nie, roślinach strączkowych, pro-
duktach zbożowych i mlecznych. 
Najlepszym źródłem witaminy B12 
są produkty mleczne, drób i jajka. 

Na liście cennych składników 
nie może zabraknąć kwasu fo-
liowego, który wspomaga pro-
dukcję czerwonych krwinek, 
a w trakcie ciąży zapobiega wa-
dom wrodzonym dziecka. Gdzie 
go znajdziemy? Głównie w zie-
lonolistnych warzywach.  (AS) 

Dbając o sylwetkę nie należy prze-
sadnie omijać produktów zawie-
rajacych tłuszcze, gdyż wszyskie 
wymienione wyżej witaminy są 
w nich rozpuszczalne. Jeśli tłusz 
wyeliminujemy z diety, to nasz or-
ganizm nie będzie ich przyswajał. 

Witaminę A 
znajdziemy 
w mleku, serze, 
śmietanie, 
jajkach i dorszu 
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Zamiast na kaloriach skupmy się na składnikach odżywczych
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Pi
xa

Ba
y.c

o
m

Reklama



13GAZETA WPRWPR24.pl

PRUSZKÓW
Książnica Pruszkowska i Młodzie-
żowy Dom Kultury zapraszają na 
koncert w 12. rocznicę śmierci bar-
da i poety – Jacka Kaczmarskiego. 
Wystąpią: Dorota Osińska (vocal), 
Piotr Kajetan Matczuk (vocal), inst. 
elektroniczne, Andrzej Ozga (vo-
cal), Antoni Muracki (vocal, gitara, 

mandolina), Paweł Goleń (cbas), 
Krzysztof Jaszczak (piano). Kon-
cert będzie półtoragodzinną podró-
żą po literaturze widzianą oczami 
Kaczmarskiego. Jego postać koja-
rzy się przede wszystkim z „Solidar-
nością” i stanem wojennym. Kto nie 
zna takich utworów jak „Mury”czy 

Koncert „Jacek Kaczmarski
– podróże literackie”

„Obława”? W marcu 2002 r. u Jac-
ka Kaczmarskiego zdiagnozowano 
nowotwór przełyku w zaawanso-
wanym stadium. Dwa lata później 
zmarł w gdańskim szpitalu. Start:
10 kwietnia, godz. 19. Miejsce: Sala 
Koncertowa Pałacu Sokoła, Pruszków, 
ul. Kościuszki 41. Wstęp wolny. (SD) 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 1 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2015r. poz. 199) w związku 
z uchwałą Nr 491/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 
obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 2/2 z obrębu 
4 leżącego na zachodniej granicy wsi Chrzanów Duży, po północnych granicach działek 
ew. nr 2/2, 6/2, 10/2, 15/2 z obrębu 4, dalej do południowo-zachodniego narożnika działki 
ew. nr 19/2 z obrębu 4, następnie po zachodniej granicy działek ew. nr 19/2 i 19/1 z obrębu 
4, dalej po północnych granicach działek ew. nr 19/1, 24/1, 29/1, 34/1, 40/1, 46/1, 51/1, 
58/1, 63, 69/5, 69/6, 69/7, 75/1 i 85/1 z obrębu 4, aż do punktu stanowiącego przecięcie 
przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 85/1 z obrębu  4 ze wschodnią granicą 
działki ew. nr 94 z obrębu 4.
Od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 94 z obrębu 4.
Od południa – po południowych granicach działek ew. nr 94, 301, 294, 64/1, 59/1, 52/1, 
47/3, 41/5, 37/1, 30/3, 25/8, 20/7, 15/4, 10/4, 6/5, 2/3 z obrębu 4, biegnących wzdłuż 
południowej granicy wsi Chrzanów Duży.
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 2/3 i 2/2 z obrębu 4, biegnących 
wzdłuż zachodniej granicy wsi Chrzanów Duży.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
do w/w planu odbędzie się w dniach od 11 kwietnia2016 r. do 5 maja 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 18 kwietnia 2016r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy 
bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

oGłosZenIa

PRUSZKÓW
Wracamy do tematu 
trzyletniego chłopca, 
który bez opieki tułał 
się po pruszkowskich 
ulicach. W tym 
czasie jego pijana 
matka przebywała 
w domu. Co dotychczas 
ustalono?

Przypomnijmy. 15 marca nad 
ranem po ulicy Powstańców 
chodził skąpo ubrany mały 
chłopczyk. Dzięki czujności 
jednego z przechodniów po-
wiadomiono o tym policję. Na 
miejscu pojawiła się też ka-
retka, lekarze sprawdzili stan 
zdrowia trzylatka i zdecydowa-
li przetransportować go na do-
datkowe badania do szpitala.

Jak się okazało, chłopiec 
sam opuścił swoje miejsce 
zamieszkania. W tym czasie 
jego matka znajdowała się pod 
wpływem alkoholu. Kobietę 
przesłuchano. – Wytłuma-
czyła z jakiego powodu do-
szło do takiej sytuacji. Nic 
więcej na ten temat nie mogę 

powiedzieć – informuje asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Sprawa jest w toku. – Wy-
dział dochodzeniowo-śled-
czy po przesłuchaniu matki 
przekazał sprawę zespołowi 
do spraw nieletnich i patolo-
gii, który będzie występować 
do sądu z wnioskiem o wzgląd 
w sytuację opiekuńczo-wycho-
wawczą. Zależy nam, aby głów-
nie uwzględnione zostało dobro 
dziecka – podkreśla asp. Kańka.

W temacie chłopca skontak-
towaliśmy się też z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Pruszkowie. – Z tego co 
wiem na razie toczy się postę-
powanie w tej sprawie. Może-
my współpracować z rodziną 
na tyle, na ile chce abyśmy 
z nią współpracowali. W tej 
chwili najważniejsze jest to, 
jakie kroki podejmie sąd – mó-
wi Ewa Kominek, zastępca dy-
rektora MOPS-u. – Rodzina 
nie była nam wcześniej znana 
z takich lub podobnych sytu-
acji – dodaje.  (SD)

Sprawy błąkającego się dziecka cd.

Piątek, 1 Kwietnia 2016 Wiadomości

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - 

obszar Żbików IV.” – ponowne wyłożenie;
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 

Pruszkowa – Żbików Bąki w Pruszkowie - obszar III ” – ponowne wyłożenie.
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pruszków - obszar Żbików IV.” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 11 kwietnia 2016 r. do 2 maja 
2016 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie  
w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, 
piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:00.

Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików Bąki w Pruszkowie 
- obszar III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia  
11 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, 
wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.
pl/ /Prawo lokalne/ Uchwały Rady Miejskiej/ 2016 rok.

Uwagi do wymienionych planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta 
Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 16 maja 2016 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą 
na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy,  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 maja 2016 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie, dnia 29 października 
2015 r.: uchwały Nr XII.122.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików  
– Bąki w Pruszkowie – Korczaka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski 
do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 
Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej 
dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, 
obejmujących w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu  w Wydziale Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać 
się z nimi w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie 
należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.
pruszkow.pl

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, 
organem właściwym  do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta 
Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa     
mgr Jan Starzyński

SEWERYN 
DEBIŃSKI

BRWINÓW
Mieszkańcy gminy 
Brwinów skarżą się 
na funkcjonowanie 
urzędu pocztowego. 
Przyjrzeliśmy się sprawie.

N a przestrzeni ostatnich 
kilkunastu dni zgłosiło 
się do nas wielu miesz-

kańców gminy Brwinów, w tym 
Otrębus, Kań i samego Brwino-
wa, z informacją o złym funk-
cjonowaniu Poczty Polskiej. 
Jak informują, listy nie są do-
starczane w terminie, a nawet 
wcale. Dodatkowo twierdzą, że 
przesyłki polecone często ozna-
czane są jako awizowane choć 
wcześniej nikt nie podjął pró-
by doręczenia.

– Chciałbym zainteresować 
sprawą poczty w Otrębusach. 
Brak listonosza sprawia, że miesz-
kańcy nie otrzymują na bieżąco

Listy nie są dostarczane w terminie
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Wielu mieszkańców gminy Brwinów skarży się na funkcjonowanie poczty

Pocztowego w Brwinowie. Bez 
rezultatu. Pani naczelnik powie-
działa, że nie może nam udzielić 
informacji w tej sprawie. Zostali-
śmy odesłani do Centrali Poczty 
Polskiej w Warszawie.

– Dziękujemy za przekazane 
nam przez pana uwagi klientów. 
Objęliśmy pracę w tych rejonach 
doręczeń dodatkowym moni-
toringiem, aby wyeliminować 
ewentualne niedogodności dla 
naszych klientów – powiedział 
Zbigniew Baranowski, rzecz-
nik prasowy Poczty Polskiej. 

– Objęliśmy 
pracę w tych 
rejonach doręczeń 
dodatkowym 
monitoringiem 
– mówi rzecznik 
Poczty Polskiej 

nów nie działa tak jak powinna.
Często dochodzi do takich sytu-
acji, że przesyłki są awizowane, 
a w naszych skrzynkach nie po-
jawia się żadna karteczka z taką 
informacją. Paczki i listy doręcza-
ne są tygodniami. Niejednokrot-
nie jako mieszkańcy zgłaszaliśmy 
ten problem, jednak zawsze sły-
szymy tę samą wymówkę, że jest 
za dużo pracy aby to wszyst-
ko ogarnąć. To bardzo poważ-
ny problem – podkreśla kolejny 
czytelnik. O wyjaśnienia zwró-
ciliśmy się do naczelnik Urzędu 

 nie tylko listów i rachunków, ale 
także wszelkiego rodzajów pism 
urzędowych, nawet poleconych! 
List polecony jest oznaczany ja-
ko awizowany (taki napis miałem 
na kopercie), choć tak naprawdę 
nie było żadnej próby doręczenia, 
a awizo nie zostało doręczone do 
skrzynki – czytamy w wiadomości 

przesłanej na adres kontakt@
wpr24.pl.

Tego typu głosów jest więcej. 
– Poczta Polska w gminie Brwi-

Wielu mieszkańców gminy Brwinów skarży się na funkcjonowanie poczty

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie został wywieszony wykaz nie-
ruchomości Powiatu Pruszkowskiego przezna-
czonych do sprzedaży. 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Natalia Kukulska miała wystąpić 
w kwietniu w Grodzisku. Jednak 
koncert odwołano. Pamiętacie pio-
senkę „Puszek-okruszek”? Pocho-
dzi ona z pierwszej płyty „Natalia” 
wydana w 1984 r. Tak rozpoczęła się 
poważna kariera muzyczna Natalii 
Kukulskiej. W Grodzisku piosenkarka 

występowała wcale nie tak daw-
no, bo w styczniu. Ze Zbigniewem 
Wodeckim dała koncert charyta-
tywny. Kolejny jej występ w Grodzi-
sku miał odbyć się 17 kwietnia, ale... 
– Uwaga!!! Z przyczyn od nas nieza-
leżynych zmuszeni jesteśmy przeło-
żyć koncert Pani Natalii Kukulskiej 

Koncert Natalii Kukulskiej 
został odwołany

na jesień. Po ustaleniu dokładnego 
terminu zostaną Państwo poinfor-
mowani. Osoby, które już zakupiły bi-
lety proszone są o zgłoszenie się do 
kas kina we celu zwrócenia biletu 
i odbioru pieniędzy. Bardzo przepra-
szamy za zaistniałą sytuację – pod-
kreślają organizatorzy. (AS) 

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

EWELINA
LATOSEK

PODKOWA LEŚNA
Kontrola w kasie Urzędu 
Miasta w Podkowie 
Leśnej wykazała brak 
116 tys. zł. Pieniądze 
prawdopodobnie 
przywłaszczyły dwie 
urzędniczki. Sprawa 
trafi ła do prokuratury. 

Okienko kasowe w pod-
kowiańskim magistra-
cie zamknięte jest od 

dłuższego czasu. Na począt-
ku marca okazało się dlaczego. 
Wyszło wówczas na jaw, że w ka-
sie stwierdzono tzw. manko, czy-
li brak niebagatelnej kwoty ponad 
100 tys. zł. Władze miasta-ogro-
du o sprawie informowały bar-
dzo lakonicznie, odsyłając do 
prokuratury rejonowej w Gro-
dzisku Mazowieckim. Tuż przed 
Wielkanocą milczenie o niepra-
widłowościach kasowych prze-
rwał burmistrz Artur Tusiński, 
który opublikował w tej sprawie 
ofi cjalne oświadczenie. 

Dowiadujemy się z niego, 
że chodzi o 116 tys. zł., a za ich 
przywłaszczenie prawdopodob-
nie odpowiadają dwie byłe już 
urzędniczki. – Pracownicy urzę-
du podczas czynności wyjaśnia-
jących złożyli oświadczenia m.in. 
opisujące proceder pobierania bez 
pokwitowań pieniędzy z kasy od 
roku 2013 przez byłą Skarbnik 
Miasta, dotyczące wynoszenia do-
kumentacji fi nansowej, dokumen-
tacji postępowań przetargowych 
i bieżących dokumentów miasta 
przez byłą Skarbnik Miasta oraz 
byłego Kierownika Referatu Go-
spodarki Miejskiej – informuje 
burmistrz Podkowy. 

W wyprowadzeniu pieniędzy, 
poza Skarbnik, miała uczestni-
czyć jeszcze jedna urzędniczka. 

Manko w miejskiej kasie
Byłe już urzędniczki przywłaszczyły ponad 100 tys. zł?

– Osoba odpowiedzialna za stan 
kasy przyznała się do uczestni-
czenia w procederze przywłasz-
czenia mienia w formie gotówki 
– czytamy w oświadczeniu bur-
mistrza Tusińskiego. 

Obie kobiety nie pracują już 
w podkowiańskim urzędzie. 
Skarbnik z tej funkcji prawie rok 
temu odwołała rada miasta, a jej 
stosunek pracy ustał z końcem 
października 2015 r. Kasjerka 

2010-2013, w tym Księgę inwen-
taryzacyjną. Nadal brakuje części 
dokumentacji, m.in. za rok 2014. 
Była Kierownik Referatu Gospo-
darki Miejskiej została wezwana 
do zwrotu dokumentów – wyja-
śnia burmistrz Podkowy. 

Poza postępowaniem prokura-
torskim, urząd czeka wewnętrzna 
kontrola. – Miasto przeprowadzi 
audyt mający na celu skontrolo-
wanie przez biegłych rewidentów 
dokumentów fi nansowych oraz 
przepływów pieniężnych w Urzę-
dzie Miasta oraz Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Dotychczasowe audy-
ty i kontrole zewnętrzne przepro-
wadzone w okresie 2013-2016 r. 
nie obejmowały swoim zakresem 
gospodarki pieniężnej za te lata 
– zapewnia Tusiński. 

Do czasu wyjaśnienia sprawy 
kasa w urzędzie będzie nieczyn-
na. Mieszkańcy mogą bez prowi-
zji uiszczać opłaty na rzecz miasta 
w fi lii Banku Spółdzielczego przy 
ul. Słowiczej w Podkowie.

Manko w kasie, to drugi tak 
poważny „trup w szafi e” odkryty 
przez ekipę obecnego burmistrza, 
który za miejskimi sterami stanął 
w listopadzie 2014 r. Pierwszym 
były wielomilionowe roszczenia 
firm budujących Zespół Szkół 
przy ul. Jana Pawła II w latach 
2010-2012. Z częścią z nich uda-
ło się zawrzeć ugodę. 

została zwolniona na począt-
ku marca tego roku. Podejrza-
ne o przywłaszczenie miejskich 
pieniędzy częściowo naprawiły 
szkodę, oddając miastu dwie ra-
ty w wysokości 12 i 18,2 tys. zł. To 
jednak zaledwie 1/4 manka. 

Problemem jest także brak do-
kumentacji nielegalnie wyniesio-
nej z urzędu. – 14 marca tego roku 
była Skarbnik Miasta oddała część 
dokumentów fi nansowych za lata 

Problemem jest 
także brak 
dokumentacji 
nielegalnie 
wyniesionej z urzędu
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PIASTÓW
26 marca nad 
ranem właściciele 
aut zaparkowanych 
przy piastowskiej 
al. Krakowskiej 
i kilku przyległych 
ulicach doznali 
szoku. W ich 
samochodach 
poprzebijano opony. 

Do naszej redakcji zwróciła 
się jedna z poszkodowanych 
osób. – Nieznany sprawca 
przedziurawił nożem opony 
w kilkunastu samochodach. 
Tylko w naszych dwóch prze-
bito po dwie – przeczytaliśmy 
w wiadomości wysłanej na 
kontakt@wpr24.pl.

Jak informowali policjan-
ci, opony uszkodzono w 17 
pojazdach. – Pierwsze zgło-
szenie otrzymaliśmy ok. godz. 
23.30 w piątek. Do zdarze-
nia doszło m.in. na al. Kra-
kowskiej gdzie większość 
zabudowań stanowią domy 
jednorodzinne. Prowadzimy 
postępowanie zmierzające do 
ustalenia sprawcy bądź spraw-
ców tego czynu – mówiła asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

– Mamy gorącą prośbę aby
osoby, które były świadka-
mi tego zdarzenia zgłosiły 
się do posterunku w Piasto-
wie i złożyły stosowne wyja-
śnienia. Każdy szczegół może 
pomóc w rozwiązaniu tej spra-
wy – dodawała.  (SD)

W kilkunastu 
samochodach 
przebito opony

Każdy chce mieć swoje drzewo

SĘKOCIN
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
Upośledzonych 
Umysłowo lub Fizycznie 
Dobra Wola posadzi las 
w Sękocinie. W akcji 
może wziąć udział 
każdy, kto chce mieć 
swoje drzewo.

Będzie to znakomita okazja do 
świętowania dziesiątych urodzin 
stowarzyszenia. Oprócz sadzenia 
drzew zaplanowano urodzino-
wy grill i tort dla każdego. Gdzie 
i kiedy? Organizatorzy zaprasza-
ją 2 kwietnia o godz. 9.30 na par-
king przy Instytucie Badawczym 
Leśnictwa w Sękocinie Starym 
przy ul. Braci Leśnej 3.

To nie pierwsza inicjatywa 
sadzenia drzew przez Stowa-
rzyszenie Dobra Wola. Akcję 
zainicjowano rok temu. – Spot-
kaliśmy się w Magdalence. Akcja 
cieszyła się z ogromnym zainte-
resowaniem, było bardzo dużo 
ludzi. Razem posadziliśmy 8 tys. 
buków i jaworów – podaje Jacek 
Zalewski, prezes stowarzyszenia 
Dobra Wola.

Najważniejsza jest radość nie-
pełnosprawnych dzieci. Jacek Za-
lewski: – One mają z tego wielką 
frajdę. Każde dziecko wchodzi 
w tę akcję całym sobą i anga-
żuje się w 100 procentach. Wi-
dać, że sprawia im to ogromną 
radość. Tym bardziej cieszy nas 
chęć udziału innych osób w na-
szej akcji. Stowarzyszenie ma już 
dziesięć lat. Jego celem jest poka-

zanie, jak akceptować swo-
ich bliskich takimi jakimi są. 
– Gdy dowiedziałem się o cho-
robie swojego syna, który jest 
niepełnosprawny zapytałem 
profesora, ile trzeba zapłacić, 
żeby moje dziecko było zdrowe. 
Finanse nie były problemem. 
Zrozumiałem, że nie chodzi 
o pieniądze, ale o to, żeby coś 
zrobić. Dlatego też powstało sto-
warzyszenie. Dziecko niepełno-
sprawne nie sprawia, że musimy 
być nieszczęśliwi – mówi prezes 
stowarzyszenia Dobra Wola.

Wokół inicjatywy zebrało się 
wiele osób dobrego serca. Orga-
nizowano różne akcje i imprezy. 
– Osiem lat temu wolontariusze 
zaczęli „marudzić”, że imprezy 

robimy na jesieni. Chcieli też 
coś organizować wiosną. Pyta-
nie, co? Wpadli na pomysł, że-
by wraz z niepełnosprawnymi 
dziećmi sprzątać las. To był strzał 
w dziesiątkę. Wszyscy doskona-
le się bawili, dodatkowo ubywa-
ło śmieci. W końcu pojawiła się 
kolejna idea, żeby sadzić lasy 
– wyjaśnia Jacek Zalewski.  (JM)

Organizatorzy 
zapraszają 2 kwietnia 
na parking przy 
Instytucie Badawczym 
Leśnictwa 
w Sękocinie Starym  
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 01.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3  października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.  U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 491/2013 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o drugim 
wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 11 kwietnia 2016r. do 5 maja 2016r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 
32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016r. o godzinie 18.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2016.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 
54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016r.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na 
adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

oGłosZenIe



OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach

Wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym na okres 20 lat, 
na części działki nr ew. 13/4 o powierzchni ok. 0,18 ha. Budynek o powierzch-
ni użytkowej łącznie 180,74 m2 w tym: część socjalno-biurowa 59,78 m2, 8 szt. 
garaży o powierzchni łącznej 120,96 m2  położony przy ulicy Aleja Hrabska 4  
w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie.

Ofertę przetargową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Najem 
nieruchomości ………..”, od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 do 15:00,  
w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godziny 12:00, na adres: Instytut Techno-
logiczno-Przyrodniczy Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. mazowieckie, 
sekretariat dyrektora.
O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty  
do Instytutu. Oferty winny zawierać:
•	 Oferowaną cenę najmu w wysokości netto/miesiąc (bez należnego podatku od 

towarów i usług),
•	 Dane o oferencie tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 

nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: aktualny odpis z KRS lub 
zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

•	 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez za-
strzeżeń,

•	 Dowód wpłaty wadium.
Kryteria wyboru ofert: cena- 80 %, koncepcja wykorzystania obiektu - 20%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000 PLN  
na konto Instytutu w BPH SA 65 1060 0076 0000 3210 0022 0273 najpóźniej do 
godz. 12.00 dnia 11.04.2016r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium 
znajdzie się na koncie bankowym Instytutu. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 o godz. 12.30 w Pałacu Instytutu  
w Falentach.
Wadium przepadnie na rzecz wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta została 
przyjęta uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego 
oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny najmu. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. W razie przyjęcia oferty z najwyższą ceną netto do kwoty tej zostanie 
doliczony należny podatek od towarów i usług.
    Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Wynajem nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania 
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz 
warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97, poz. 443 z późn. zm. 
Podpisanie umowy najmu nastąpi w terminie uzgodnionym. 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
najemcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie 
licytacji między tymi ofertami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela w dni robocze w godz. 
8.00 do 15.00 zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Kazimierz  
Borys 22 628 37 63.

                                    

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

 ► Do ochrony – sklep w Jankach stawka 
od 9 zł. Tel. 697 660 949 

 ► Ekspedientki do spożywczego Żabia Wola, 
Nadarzyn 508 363 787 

 ► Kontroler Jakości - wykształcenie 
min. średnie, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
min. 1 rok (branża spożywcza lub 
opakowaniowa), znajomość 
systemów ISO 22000, HACCP, 
Zakład w Sokołowie (okolice Janek), 
jakosc@coffee-service.eu  

 ► Lakiernik samochodowy, pomocnik 
lakiernika. wymagane doświadczenie, 
praca w ASO. Grodzisk Maz.
tel. 501-779-099 

 ► Montażystę okien i drzwi 
z doświadczeniem CV na mail 
tadeuszk@o2.pl; 514 383 333 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29

 ► Pracownik Magazynu Logistycznego 
- Opetrator Wózka Widłowego
Miejsce Pracy: 
MŁOCHÓW k. Nadarzyna
Zadaniem wybranej osoby będzie 
sprawne przyjmowanie, 
składowanie, wydawanie 
i obsługa towarów zgodnie 
z wymaganiami kontraktowymi 
klientów.
Oferujemy:
• Praca na cały etat w oparciu 
o umowę o pracę
• Wynagrodzenie 2650 zł brutto
Wymagania:
• uprawnienia do prowadzenia 
wózków widłowych elektrycznych 
oraz gazowych z wymianą 
butli gazowych
• przynajmniej roczne doświadczenie 
w obsłudze wózków 
Zainteresowanych kandydatów 
prosimy o przesyłanie CV na 
rekrutacjadbschenker@konsalnet.pl

 ► Pracownik ochrony
kwalifi kowany. Dworzec PKP 
Grodzisk Mazowiecki. 
Stawka 10 zł netto/godz. 
System pracy 12 godzinny. 
502-657-846  

 ► Serwisant - Mechanik Maszyn 
Pakujących Sokołów k/Janek 
- 502-259-383 
e-mail: service@coffee-service.eu 

 ► Sklep “BONNA” w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę telefon 797-295-499 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom do remontu w Pruszkowie, pow 122, 
działka 725 - tel. 518 276 329 

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

 ► Sprzedam działki budowlane
 o powierzchni od 1300 do 1900 m2 
w Milanówku. Tel. 602 59 79 91 

 ► Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
Brwinów 185 000 zł, 690 483 273 

Automoto – kupię

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533 

Sprzedam

 ► Sprzedam
- używaną pralkę samsung, ładowoność 
6kg, stan bardzo dobry, cena 400 zł
- używaną komodę Black Red White, kolor 
wenge, 150 szer. x 90 wys., widać ślady 
użytkowania, cena 100 zł
- używaną szafkę RTV, Black Red White, 
kolor wenge, 100 zł
- używany stół , Black Red White, brązowy, 
173 x 92, dostawka 41 cm - cena 400 zł
Pruszków, proszę o telefon po 18.00, 
509 683 032 

Dam pracę

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie (zara, kappahl 
NEWBE, smyk, H&M) 504-204-700

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL: 795 96 96 96 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, wycinka; 
opryski ochronne (w tym róż)
512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl  

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 
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 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. 661-880-661 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► MALOWANIE od 7 zł/mkw, szybko 
i solidnie, 788 882 780 

 ► Mycie okien, 511 259 852

 ► Ogrody. Podkowa Leśna 
Tel. 696-039-978 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

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

Obwieszczenie
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 
zawiadamiam, że dnia 24.03.2016 r. została wydana decyzja  
nr 3/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
budowy drogi 19KDL w Domaniewie na odcinku od DW nr 701 
do drogi 23KDD wraz ze skrzyżowaniami o łącznej długości  
215,8 m (kategoria dróg gminna, klasy L i D) na terenie gminy 
Brwinów wraz z przebudową oświetlenia i budową kabla oświetlenia 
ulicznego typu YAKXS 4x25 mm2 oraz rozebraniem ogrodzenia 
kolidującego z planowaną inwestycją na działkach nr ew.:  23 
(23/1, 23/2), 20/1 (20/3, 20/4), 20/2 (20/5, 20/6), 19 (19/1, 19/2),  
22 (22/1, 22/2), 54/8 (54/14, 54/15), 54/10 (54/16, 54/17), 54/11 
(54/18, 54/19), 40/4 (40/5, 40/6), 41 (41/3, 41/4), 73 (73/1, 73/2), 
40/1, 115/4 obręb 3 - wieś Domaniew, gmina Brwinów.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

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 środo- 
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2016  r., poz. 353), informuję o przy- 
stąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w ramach prowadzonego przez tutejszy organ postępowania w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 

„przebudowa zasilaczy trakcyjnych i kabli sterowania odłącznikami sieci 
trakcyjnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Linii 
Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”, 
projektowanej na terenie działek nr ew. 75/34, 75/55 i nr 75/57 obręb 0012 
jednostka ewidencyjna Pruszków, nr 1/10 oraz nr 1/3 obręb 12 jednostka 
ewidencyjna Brwinów – Miasto oraz nr 70/15 i nr 70/16 obręb 0017, jednostka 
ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
dokonaniu wymaganego 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 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 uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej 
do protokołu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia  
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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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

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110
ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.  
nr. rejestru 364 dla swoich Klientów  
poszukuje kandydatów do pracy.
Posiadamy różne oferty pracy 
tymczasowej oraz stałej.

Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44  
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20  
www.adecco.pl

SZUKASZ PRACY? 
Nie czekaj!  

Zgłoś się do nas. 

 ► 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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