
ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI15 KWIETNIA 2016 (NR 353)  Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL

Nadchodzi rewolucja w komunikacji
EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW 
Od lipca za połączenia 
autobusowe 
w Pruszkowie ma 
odpowiadać jeden 
przewoźnik, zwiększy 
się liczba połączeń, 
ujednolicony będzie 
system opłat za przejazd. 
To wszystko „wypali”, 
o ile uda się pomyślnie 
rozstrzygnąć ogłoszony 
przez władze 
miasta przetarg. 

D o zmian w pruszkow-
skiej komunikacji magi-
strat przygotowywał się 

od dłuższego czasu. W zeszłym 

Za wszystkie połączenia autobusowe w Pruszkowie ma odpowiadać jeden przewoźnik
roku przeprowadzone zostały 
w tej sprawie konsultacje spo-
łeczne. Aktywnie wzięli w nich 
udział mieszkańcy, uwag pojawiło 
się bardzo dużo. I nic w tym dziw-
nego, bo z przejazdów autobuso-
wych korzysta codziennie wielu 
pasażerów. Wiele było także za-
strzeżeń do siatki połączeń, dłu-
gości poszczególnych linii, braku 
ich koordynacji z rozkładami jaz-
dy pociągów, zamieszania z bile-
tami i opłatami za przejazd. 

Te bolączki mają zniknąć wraz 
z reorganizacją całego systemu. 
Pierwsza duża zmiana to powie-
rzenie wszystkich linii jednemu 
przewoźnikowi. Wcześniej prze-
targi na poszczególne trasy ogła-
szano oddzielnie, co sprawiło, że 
za część z nich odpowiadał PKS 
Grodzisk Mazowiecki, za część 

Europa Express, czyli dwie od-
dzielne fi rmy. 

Nowością jest także urucho-
mienie dwóch połączeń, których 
nie było w dotychczasowej siatce. 
Autobusy oznaczone numerem 
5 pojadą na odcinku Pruszków-
-Malichy, te z numerem 6 po-
zwolą podróżować z Pruszkowa 
do Ożarowa i z powrotem. Dobrze
znane pasażerom linie nr 1 (Osie-
dle Staszica-PKP Pruszków), 
nr 2 (Pruszków-Komorów), nr 3 
(Pruszków-Piastów) i nr 4 (Prusz-
ków-Parzniew-Gąsin) pozostają. 

Dużym ułatwieniem dla pasa-
żerów będzie ujednolicony system 
opłat za przejazd. Bilet jednogo-
dzinny ma kosztować maksymalnie 
1 zł dla posiadaczy Pruszkowskiej 
Karty Mieszkańca i 3 zł dla po-
zostałych osób. Za miesięczny 
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karnet posiadacze Karty zapłacą 
50 zł, inni – 90 zł. „Miesięczny” 
ma być honorowany na wszystkich 
liniach, a nie, jak dotąd, na jednej.

Te i inne modyfi kacje mają 
zacząć obowiązywać od 1 lipca. 
Warunkiem jest rozstrzygnięcie 

ogłoszonego już przez miasto 
przetargu. Jeśli wszystko pój-
dzie dobrze, zwycięskiego prze-
woźnika poznamy na przełomie 
maja i czerwca. 

Śmiertelne 
strzały

GRODZISK MAZOWIECKI

W jednym z mieszkań przy 
ul. 11 Listopada znaleziono zwłoki 
dwóch osób. Jak się okazało było to 
małżeństwo, kobieta i mężczyzna 
mieli na ciałach rany postrzałowe.  2

Obwodnica 
coraz bliżej

GRODZISK MAZOWIECKI

MZDW ogłosił właśnie przetarg 
na aktualizację dokumentacji 
projektowej zachodniej obwodnicy 
Grodziska. – Mamy zagwarantowane 
fi nansowanie na realizację tej 
inwestycji – mówią drogowcy.   4

reklAmA

DZIŚ W NUMERZE DODATEK MOTORYZACJA czytaj  7-117-11

„Mickiewicz” 
jest priorytetem

PIASTÓW

Przygotowania związane 
z rozbudową piastowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza ruszyły pełną parą.  12
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Co dalej z rozbudową
Centrum Handlowego Janki?
JANKI
Trzy lata temu 
pojawiły się informacje 
o planach rozbudowy 
Centrum Handlowego 
Janki. Mieszkańcy 
pytają, co się dzieje 
z tą inwestycją.

CH Janki powstało w 1999 r.
i było jednym z pierwszych 
tego typu obiektów w Pol-
sce. To tzw. centrum drugiej 
generacji, czyli takie, gdzie 
blisko połowę powierzch-
ni handlowej zajmuje hiper-
market. W pozostałej części 
znajdują się punkty usługo-
wo-handlowe. Ten model od-
staje od dzisiejszych realiów, 
bowiem w nowoczesnych cen-
trach handlowych hipermar-
kety schodzą na dalszy plan. 
Przeważają w nich popularne 
sieciówki, kawiarnie oraz stre-
fy rozrywki (kino, restauracje, 
fitness). Centrum w Jankach 
w ciągu 17 lat działalności 
przeszło już dwie rozbudowy, 
ale to wciąż za mało. Z tego 
powodu już kilka lat temu wła-
ściciele CH Janki rozpoczę-
li przygotowania do kolejnej. 

Jak miałyby wyglądać 
„Janki” w nowej odsłonie? Ze 
względów konstrukcyjnych 
praktycznie od razu wyklu-
czono dobudowę dodatko-
wej kondygnacji. Technicznie 
jest to możliwe, ale wymaga-
łoby zamknięcia centrum dla 
klientów. Dlatego zdecydo-
wano się na koncepcję, któ-
ra zakłada zabudowę części 
środkowej (rejon głównego 
wejścia). Chodzi o dodatko-
we 20 tys. mkw., gdzie mia-
łoby się znaleźć miejsce dla 
83 punktów handlowo-usłu-
gowych. Parking, na którym 

pojawiłaby się nowa część ga-
lerii, zostałby przeniesiony 
na poziom -1. 

Dwa lata temu przedsta-
wiciele firmy Valad (współ-
właściciel CH Janki – przyp. 
red.) zapowiadali, że w no-
wej części miałyby się zna-
leźć głównie marki modowe. 
Podkreślano też, że 63 proc. 
nowych powierzchni jest już 
zarezerwowane przez poten-
cjalnych najemców. 

Pierwotnie zakładano, że 
pierwsza część rozbudowa-
nego centrum zostanie odda-
na do użytku w IV kwartale 
2015 r. Natomiast otwarcie 
drugiej części galerii miałoby 
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Władze miasta postawiły bardzo 
jasne warunki, które nowy prze-
woźnik będzie musiał spełnić. 
Kursy mają być wykonywane 11 
autobusami, w tym dwa służyć bę-
dą jako rezerwa na wypadek awa-
rii. Pojazdy nie mogą być starsze 
niż wyprodukowane w 2010 roku, 
mają spełniać normy emisji spa-
lin. Muszą pomieścić co najmniej 
60 pasażerów, w tym minimum 15 
na miejscach siedzących. Klima-
tyzacja nie jest wymagana, mu-
szą za to otwierać się okna. Każdy 
z pojazdów ma być wyposażony 
w GPS umożliwiający kontrolę 
punktualności na przystankach. 

– W założeniach do przetargu 
uwzględniono wnioski mieszkań-
ców z konsultacji społecznych. 
Chodzi m.in. o młodsze autobu-
sy o większej pojemności i w jed-
nakowej kolorystyce, wyposa-
żenie w elektroniczne wyświe-
tlacze – mówi Agnieszka Miros 
z wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
pruszkowskiego urzędu miasta.

To nie koniec postulatów miesz-
kańców, które zostaną wcielone 
w życie. Lista uwzględnionych 
uwag obejmuje: kursowanie 
wszystkich autobusów również 
w soboty i niedziele, urucho-
mienie nowej linii autobusowej 
do Malich, włączenie do ko-
munikacji miejskiej linii Prusz-
ków-Ożarów Mazowiecki, która 
w chwili obecnej jest komercyjną 
linią PKS Grodzisk Mazowiec-
ki, lokalizacja nowego przystan-
ku przy centrum handlowym na 
ul. Solidarności na trasie przejaz-
du autobusu linii 4, darmowe prze-
jazdy na linii 4 dla dzieci z Gąsina 
do czasu wybudowania tunelu pod 
torami PKP w ciągu ulic Działko-
wej i Błońskiej, wprowadzenie ulgi 
dla Honorowych Dawców Krwi 
i jednolitej taryfy biletowej. 

Od lipca za połączenia autobusowe w Pruszkowie ma 
odpowiadać jeden przewoźnik, zwiększy się liczba połączeń

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Rewolucja w komunikacji

Autobusy nr 6 połączą Prusz-
ków i Ożarów Mazowiecki. Start 
na pętli Osiedle Staszica, następ-
nie ulicami Plantową, Powstańców, 
Staszica, Sienkiewicza, Kościusz-
ki, Prusa, wiaduktem nad torami 
PKP, 3 Maja (tu aż pięć przystan-
ków), Żbikowską i Ożarowską do 
stacji PKP Ożarów Mazowiecki. 
Podobną trasą autobusy wrócą 
do Pruszkowa. Wczesnym ran-
kiem pojadą co trzydzieści mi-
nut, w godz. 8.40-15.20 co godzinę, 
potem co półtorej. W weekendy 
i święta kursy co 120 minut. 

„Stare” trasy pozostają bez 
większych zmian. Nowością 
jest wprowadzenie kursów week-
endowych na linii nr 2 oraz wy-
dłużenie ośmiu kursów linii nr 4 
do Parzniewa. 

Czy ta komunikacyjna rewo-
lucja rozwiąże problemy pasa-
żerów? – Mamy nadzieję, że po 
reorganizacji poprawi się jakość 
usług przewozu w autobusach 
miejskiej komunikacji na terenie 
Pruszkowa. Zmiana taryfy bile-
towej oraz uruchomienie dwóch 
dodatkowych linii autobusowych 
pozwoli przynajmniej częściowo 
odkorkować miasto – podkreśla 
Agnieszka Miros. 
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Jaką dokładnie trasą pojadą 
autobusy nowych linii? „Piąt-
ka” rozpocznie i skończy bieg 
na pętli przy ul. Spacerowej 
w Malichach, gdzie powstała już 
specjalna zatoczka. W kierun-
ku Pruszkowa autobus pojedzie 

ulicami Dolną, Sadową, Party-
zantów, Bohaterów Warszawy, 
a następnie Bolesława Prusa, 
al. Wojska Polskiego, Pogodną 
i Gordziałkowskiego. Wróci do 
Malich ulicami Powstańców, 
Chopina, Kościuszki, Prusa, Bo-
haterów Warszawy, Partyzantów 
i Sadową. Kursy co godzinę i co 
półtorej. W weekendy co dwie. 

Kursy mają być 
wykonywane 
11 autobusami, 
w tym dwa 
służyć będą jako 
rezerwa na 
wypadek awarii

Weekendowy 
remont na WKD 
REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa w najbliższy 
weekend zamknie 
dla ruchu odcinek 
Podkowa Leśna Główna 
– Milanówek Grudów. 
Szykują się utrudnienia.

Na weekend 16-17 kwietnia 
WKD zaplanowała prace to-
rowe. Chodzi głównie o robo-
ty konserwacyjne i wymianę 
najbardziej zużytych elemen-
tów infrastruktury. Podróż-
ni muszą przygotować się 
na dwudniowe utrudnienia. 
Wspomniany odcinek zosta-
nie zamknięty w sobotę i nie-
dzielę w godz. 7.30 – 16.30.

Konieczne jest wprowa-
dzenie zmian w rozkładzie 
jazdy pociągów do i z Mila-
nówka. Ostatnie pełne kursy 
przed porannym zamknię-
ciem wyruszą o 6.05 z War-
szawy Śródmieście i o 7.10 
ze stacji Milanówek Grudów. 
Pierwsze popołudniowe pełne 
kursy planowane są na godz. 
15.50 z Warszawy Śródmieście 
oraz o 17.10 ze stacji Milanó-
wek Grudów. Kursy na szlaku 
Grodzisk – Warszawa będą od-
bywać się normalnie.

WKD uruchomi komuni-
kację autobusową, która do-
wiezie podróżnych do stacji 
Podkowa Leśna Główna. Kursy 
z przystanku Milanówek Gru-
dów ruszą o 6 minut wcześniej 
względem normalnego rozkła-
du. Autobusy obsługujące re-
lację do Milanówka w rejonie 
przystanku Podkowa Leśna 
Zachodnia zatrzymają się przy 
skrzyżowaniu ulic Słowiczej 
i Zachodniej. Komunikacji za-
stępcza nie obejmie przystan-
ku Polesie.  (AS) 

CYTAT TYGODNIA
– Z budową chcemy wystartować jeszcze w tym roku. Liczymy na to, że skrzydło dydaktyczne będzie 
gotowe na 1 września 2017 r. Wtedy musimy tu przenieść gimnazjum. Jeśli prace się przedłużą to gim-
nazjaliści i tak trafią do budynku liceum.

Piątek, 15 Kwietnia 2016
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nastąpić w IV kwartale 2016 
roku. Jednak do dziś nie wbi-
to pierwszej łopaty. 

Zapytaliśmy więc, co się 
dzieje z planami rozbudowy. – 
Na ten moment nie udzielamy 
informacji odnośnie rozbudo-
wy. Gdy sytuacja ulegnie zmia-
nie, będziemy się kontaktować 
– poinformowała nas Monika 
Paduch z Orchidea PR. 

Ta odpowiedź, choć niejedno-
znaczna, wskazuje, że projekty 
nie trafi ły do szufl ady.  (AS) 

Pierwotnie 
zakładano, że
pierwsza część 
rozbudowanego
centrum zostanie 
oddana do
użytku w IV 
kwartale 2015 r.
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Pani

Ewie Sobierańskiej 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki  
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

oGłosZenIe

Grzegorz Szuplewski. burmistrz Piastowa, 
o planach przeniesienia Gimnazjum nr 2 do LO im. Adama Mickiewicza

GRODZISK MAZOWIECKI
W minioną środę 
w jednym z mieszkań przy 
ul. 11 Listopada 
w Grodzisku znaleziono 
zwłoki dwóch osób. 
Jak się okazało było to 
małżeństwo, kobieta 
i mężczyzna mieli na 
ciałach rany postrzałowe. 
Co ustaliła prokuratura?

Do tragicznego zdarzenia doszło 
przed godz. 15. W mieszkaniu przy 
grodziskim deptaku odnaleziono 
ciała dwóch osób w wieku powy-
żej 70 lat. Lekarze po przybyciu 
na miejsce stwierdzili ich zgon. – 
U mężczyzny lekarz zaobserwował 
rozległą ranę postrzałową głowy 

– mówił nam „na gorąco” Woj-
ciech Jóźwiak z Falck Medycyna.

Sprawa trafi ła do prokuratury. Co 
dotychczas ustalono? – Rzeczywi-
ście w dniu wczorajszym (13 kwiet-
nia – przyp. red) ujawniono zwłoki 
mężczyzny i kobiety znajdujące się 
w mieszkaniu na terenie Grodziska 
Mazowieckiego. Zgłoszenie pocho-
dziło od syna zmarłych osób, który 
poinformował o zdarzeniu policję. 

Prokurator dokonał oględzin za-
równo zwłok, jak i ich miejsca zna-
lezienia. Na zwłokach ujawniono 
rany postrzałowe – poinformował 
nas Michał Dziekański, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie. – W toku oględzin 
ujawniono broń myśliwską, zmarły 
mężczyzna posiadał na nią pozwo-
lenie. Zatem broń znajdowała się le-
galnie w jego posiadaniu – dodawał.

Tragedia w mieszkaniu przy ulicy 11 Listopada
W jakim kierunku prowadzo-

ne jest prokuratorskie śledztwo? 
– Trwają czynności sprawdza-
jące, w stronę dokonania prze-
stępstwa zabójstwa i nakłaniania 
udzielenia pomocy do samobój-
stwa. Zwłoki zostały zabezpie-
czone i przewiezione do zakładu 
medycyny sądowej, gdzie plano-
wane jest przeprowadzenie sekcji 
– mówił Michał Dziekański.

Jednak na informacje o tym, co 
konkretnie się wydarzyło będzie 
trzeba poczekać. – Po przepro-
wadzeniu sekcji zwłok i spo-
rządzeniu opinii przez biegłych 
będzie wiadomo, jaki był me-
chanizm śmierci i szczegółowe 
jej przyczyny – podkreśla rzecz-
nik prokuratury.  (SD) 
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Piątek, 15 Kwietnia 2016

8 mln zł 
to wartość obligacji komunalnych, które wyemituje Milanówek w ciągu najbliższych trzech lat. Pozyskane 
w ten sposób środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych przez miasto w przeszłości. 
Uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji przegłosowali radni. Jeszcze w tym roku Milanówek wypuści trzy serie 
(o wartości po 1 mln zł), w 2017 r. dwie (2 mln zł i 1 mln) i dwie w 2018 r. (po 1 mln zł).

EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK
Milanowscy radni 
zgodzili się na emisję 
obligacji komunalnych. 
Pozyskane w ten sposób 
pieniądze władze miasta 
chcą przeznaczyć 
na spłatę długów 
zaciągniętych 
w przeszłości. 

O bligacje to sposób na
podreperowanie bu-
dżetu. Z takiego roz-

wiązania korzystał m.in. poło-
żony niedaleko Ożarów Ma-
zowiecki. Pomysł jest prosty. 
Najpierw uchwałę podejmują 
radni, którzy określają wielkość 
emisji, wartość obligacji i za-
sady wykupu. Potem pozosta-
je uzyskanie pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej i wybranie banku, który wy-
puści tego typu papiery dłużne. 
W przypadku jednostek samo-
rządu terytorialnego obligacje 
nie muszą mieć zabezpieczenia 
ani poręczenia. Gwarantem ich 
wartości jest samo to, że emitu-
je je gmina lub miasto. 

O milanowskich przymiarkach 
do emisji obligacji informowa-
liśmy pół roku temu. – W naj-
bliższych latach zaplanowana 
została spłata bardzo wysokich 
kredytów jakie gmina zaciąga-
ła, a zamierzamy w tej kadencji 

zrobić coś więcej. Bardzo mało 
środków pozostało na inwesty-
cje, dopiero w roku wyborczym 
mielibyśmy troszkę więcej pie-
niędzy. Obligacje są nam więc 
potrzebne – tłumaczyła wów-
czas Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka. 

Pomysł na ostatniej sesji po-
parli radni. W przyjętej uchwa-
le czytamy, że miasto wyemituje 
8 tys. obligacji o wartości 1 tys. 
zł każda. To w sumie daje kwotę 
8 mln zł. W 2016 roku Milanó-
wek wypuści trzy serie (o warto-
ści po 1 mln zł), rok później dwie 
(2 mln zł i 1 mln) i dwie w 2018 r. 
(po 1 mln zł.). Oprocentowanie 
obligacji ma być zmienne, rów-
ne stawce WIBOR6M (wyso-
kości oprocentowania na rynku 
międzybankowym, obliczanego 
raz na 6 miesięcy). 

Na co zostaną przeznaczone 
dodatkowe pieniądze? – Celem 

emisji obligacji komunalnych 
jest pozyskanie środków fi nan-
sowych i przeznaczenie ich na 
spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań – napisano 
w uchwale. W praktyce to roz-
wiązanie pozwoli wygospodaro-
wać w budżecie miasta większą 
kwotę na inwestycje. Środki wła-
sne zostaną bowiem uwolnione 
od zabezpieczania spłaty po-
przednich kredytów.

Wykup papierów dłużnych 
rozpocznie się w 2019 roku i po-
trwa pięć lat. Czy budżet Mila-
nówka wytrzyma spłatę tych 
zobowiązań? – Gdyby było ina-
czej, to nie podejmowałabym tej 
kwestii. Oczywiście, że wytrzy-
ma. Jeśli miałoby być inaczej, to 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa nie wyraziłaby na to zgody. 
A jej pozytywnej opinii jestem 
pewna – zaznacza burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska. 

Miasto wypuści obligacje

reklAmA

Milanówek zamierza podreperować swój budżet
PRUSZKÓW
W ramach budżetu 
obywatelskiego 
Pruszkowa na 2017 rok 
do rozdysponowania 
jest 950 tys. zł. Tę kwotę 
podzielono na siedem 
obszarów. 

To kolejny krok na drodze do 
opracowania budżetu obywatel-
skiego. Już w ubiegłym tygodniu 
informowaliśmy, że pruszkowia-
nie „do wydania” będą mieli pra-
wie 1 mln zł. Teraz mieszkańcy 
mogą zgłaszać propozycje naj-
pilniejszych, w ich opinii, zadań. 
Pruszkowski magistrat wszystkie 
pomysły przyjmuje do 25 czerwca.

W budżecie partycypacyjnym 
na 2017 rok przewidziano 950 

tys. zł, jednak ta kwota musiała 
zostać podzielona na obszary. Ze-
spół ds. Budżetu Obywatelskiego 
wyznaczył siedem miastowych 
rejonów. Każdy z nich otrzyma 
inną kwotę do rozdysponowania 
na inwestycje. 

Najwięcej środków, bo prawie 
190 tys. zł, otrzymał obszar drugi, 
na który składają się m.in. ulice: 
Bąki, Chłodna, Cicha, 3-go Maja, 
Norwida, Piotrkowska, Platyno-
wa, Ludowa, Łączniczek Armii 
Krajowej, Zdziarska. Wpływ 
na taką decyzję miał fakt, iż jest 
to zdecydowanie największy 
obszar (obejmuje dzielnice 
Żbików i Bąki).

Jak rozdysponowano pozo-
stałą część kwoty? Nieco ponad 
160 tys. zł przeznaczono na obszar 

siódmy. W jego skład wchodzą ta-
kie ulice jak Akacjowa, Działkowa, 
Emancypantek, Gomulińskiego, 
Plantowa, al. Wojska Polskiego. 
Najmniej, bo 112 tys. zł, otrzymały 
obszary trzeci i czwarty. Z listą ulic 
i podziałem środków można za-
poznać się na stronie pruszkow.pl 
w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Teraz czas na mieszkańców. 
Warto pamiętać, że propozycje 
zadań mogą składać ci, którzy 
ukończyli 14. rok życia. Kiedy 
budżet obywatelski nabierze 
kształtu? 22 sierpnia zostanie 
przedstawiona lista projektów, 
a we wrześniu zostaną podda-
ne pod głosowanie. Wtedy to 
mieszkańcy wyłonią najlepsze 
propozycje i trafi ą one do budże-
tu miasta na 2017 rok.  (JM) 

Budżet obywatelski został podzielony 
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Milanówek zamierza podreperować swój budżet
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REGION
Część mieszkańców i przedstawi-
ciele stowarzyszeń z Jaktorowa, 
Żabiej Woli i Grodziska Mazowiec-
kiego w piątek 15 kwietnia zablo-
kują drogi w proteście przeciw 
przebiegowi w tych miejscowo-
ściach linii 400 kV Kozienice-Oł-
tarzew. W godz 15-20 utrudnień 

w ruchu można spodziewać się na 
trasie katowickiej w miejscowości 
Oddział oraz z rejonie ronda w Tłu-
stem, czyli w pobliżu wjazdu i zjaz-
du z autostrady A2. To już drugi 
tego typu protest. Pierwszy miał 
miejsce 6 kwietnia. Blokowano 
drogi w trzech punktach regionu, 

Blokada dróg w proteście 
przeciwko linii 400 kV

a kierowcy stanęli w dużych 
korkach. – Nie skończy się na
jednym proteście. Tak się nie 
traktuje mieszkańców. Będziemy 
do końca walczyć o nasze ziemie 
– mówiła nam wówczas Anna Kurze-
la-Szybilska, prezes Stowarzyszenia 
Nasza Gmina Jaktorów. (EL)

Piątek, 15 Kwietnia 2016

reklAmA

blaty , stoły, korzenie, dekoracje,  
stoliki z drewna egzotycznego z Indonezji

ENT TOMASZ POLAKOWSKI
UL. SPORTOWA 18A 05-090 RASZYN  

TEL. 502 056 690

AKCJA  
WIOSNA 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

STO-noga pobiegnie w weekend
MILANÓWEK
Bieg STO-nogi co 
roku gromadzi setki 
osób. Do tegorocznej, 
czwartej edycji 
zawodów zgłosiło 
się 353 biegaczy. 
Impreza odbędzie 
się 17 kwietnia. 

Formuła zawodów jest zawsze 
taka sama. Trasa prowadzi uli-
cami Fiderkiewicza i Warszaw-
ską. Zawodnicy muszą pokonać 
dwa razy pętlę liczącą 5 km. Start 
i meta znajdują się przed siedzi-
bą Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego nr 5. Na trasie 
umiejscowiono trzy punkty sę-
dziowskie. Do dyspozycji uczest-
ników będzie punkt z wodą po 
pokonaniu pierwszej pętli.

Biegacze wystartują w kilku 
kategoriach, m.in. dla miesz-
kańców Milanówka, Open, 
Mistrzostwa Świata Geogra-
fów czy Mistrzostwa Polskich 

Pilotów i Personelu Pokłado-
wego. Do konkurencji druży-
nowych zespół zgłasza kapitan 
grupy. Warto dodać, że osoby 
niepełnoletnie muszą posiadać 
zgodę rodziców. Dla uczestni-
ków biegu STO-nogi przygo-
towano nagrody.

Jeśli nie macie planów na nie-
dzielne przedpołudnie to wybierz-
cie się na trasę biegu, dopinguj-
cie zawodników. Start zawodów 
zaplanowano o godz. 11.  (SD)

„Popisy” na parkingu
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
skarżą się na 
kierowców, którzy 
po zmroku wjeżdżają 
na parking jednego 
z marketów, a następnie 
„palą gumę”.

– Ledwo zaczęła się wiosna, 
a młodzi adepci niebezpiecz-
nej jazdy samochodami już dają 
o sobie znać na ulicach. Niedaw-
no na parkingu przy markecie 
Lidl pojawiło się kilka bardzo 
głośnych aut. „Palili gumę” i „ry-
czeli silnikami”. Przyznam, że 
strach było wyjść na zewnątrz, 
a w powietrzu, na całym osiedlu 
czuć było smród spalonej gumy. 
Czy ktoś odpowiedni może na 
to zareagować? Takie sytuacje 
powtarzają się zdecydowanie 
zbyt często – napisał czytelnik 
na kontakt@wpr24.pl.

– Jeżeli tacy kierowcy zo-
staną złapani przez nas na go-
rącym uczynku wtedy mamy 
możliwość ich ukarania. Nie-
stety, w wielu tego typu przy-
padkach zrobią kilka „popisów” 
i uciekają. Oczywiście zwrócimy 
szczególną uwagę na takie za-
chowania – informuje asp. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. I dodaje: – Jeże-
li mieszkańcy zauważą, że gru-
pują się znane im samochody 
lub kierowcy zaczynają szaleć 
po parkingu niech nie czekają 
i niezwłocznie zgłaszają to na-
szej jednostce. Pomocne mo-
gą okazać się spisane numery 
rejestracyjne bądź zdjęcia czy 
fi lmy z takich zdarzeń.

W ubiegłym roku pisaliśmy 
o podobnych „wyczynach” kie-
rowców w rejonie toru kolarskie-
go w Pruszkowie.  (SD) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
MZDW ogłosił właśnie 
przetarg na aktualizację 
dokumentacji 
projektowej zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. – Mamy 
zagwarantowane 
fi nansowanie na 
realizację tej inwestycji 
– mówią drogowcy. 

P lany budowy obwodni-
cy Grodziska sięgają lat 
30-tych ubiegłego wie-

ku. Wytyczanie nowej trasy ru-
szyło w 1938 roku. W 2003 r. 
grodziscy włodarze wrócili do 
pomysłu budowy obwodnicy 
miasta. Zlecili nawet opracowa-
nie koncepcji budowy. Trzy lata 
później inwestycja stała się zada-
niem Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Planów budo-
wy obwodnicy Grodziska do 
dziś jednak nie udało się wdro-
żyć w życie. Brak tej trasy dotkli-
wie odczuwają kierowcy stojący 
w korkach. Każdego dnia przez 
centrum Grodziska przejeżdża 
ok. 40 tys. samochodów. 

W 2013 roku wojewoda wy-
dał decyzję na budowę części 
zachodniej obwodnicy – od au-
tostrady A2 do Grodziska. Trasa 
ma prowadzić przez Tłuste, Na-
tolin, Chrzanów Duży, Chlebnię, 

Do budowy obwodnicy coraz bliżej
Zagwarantowane dofi nansowanie na realizację zachodniej obwodnicy Grodziska

Grodzisk Mazowiecki i dalej Wól-
kę Grodziską, Kozery, Kozerki 
i Kałęczyn, gdzie połączy się 
z drogą nr 579. Ale pojawiły się 
protesty i odwołania. W końcu 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego zdecydował o fi nan-
sowaniu budowy obwodnicy ze 
środków unijnych. To oznacza-
ło konieczność uzyskania decyzji 
środowiskowej. Procedury trwa-
ły dwa lata, jednak 24 września 
2015 roku ją wydano. Mieszkań-
cy ponownie się odwołali. 

Choć sprawa ciągnie się w są-
dzie, to drogowcy postanowili nie 
czekać. Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ogłosił przetarg na 
aktualizację projektu grodziskiej 
obwodnicy. – Dokumentacja musi 
zostać zaktualizowana ze wzglę-
du na konieczność dostosowania 

jej do zapisów decyzji środowi-
skowej oraz uaktualnienia in-
formacji o podziałach działek. 
Musimy projekty przygotować 

Zgodnie z zapisami przetargu 
nowy projektant będzie musiał 
uzyskać decyzję o zezwoleniu 
wodnoprawnym oraz zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID). – Mamy nadzieję, że nie 
będzie już odwołań od ZRID-u. 
Zwłaszcza, że w przypadku decyzji 
środowiskowej nadal czekamy na 
jej uprawomocnienie. Tu miesz-
kańcy złożyli odwołania i sprawa 
jest w sądzie. Liczymy na rozstrzy-
gnięcie na naszą korzyść – dodaje 
Monika Burdon.

Dlaczego zatem Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich mimo 
braku prawomocnej decyzji środo-
wiskowej ogłosił przetarg na ak-
tualizację projektu? – Zależy nam 
na czasie. Każdy dzień jest cenny. 
Zwłaszcza, że mamy zagwaranto-
wane fi nansowanie tej inwestycji 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014 – 2020 
– zaznacza rzeczniczka MZDW.

Trudno się dziwić, że drogo-
wcom się spieszy. Pierwotnie 
szacowano, że budowa zachod-
niej obwodnicy Grodziska Ma-
zowieckiego będzie kosztować 
nawet 160 mln zł. Dokładniej-
szą kwotę poznamy po aktuali-
zacji projektu. Ma on być gotowy 
w ciągu 11 miesięcy od podpi-
sania umowy. Natomiast dofi -
nansowanie jakie MZDW może 
uzyskać na budowę wynosi 85 
proc. To by oznaczało, że budowa 
obwodnicy miałaby szansę ru-
szyć w przyszłym roku. 
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na nowo. Chcemy wykorzystać 
jak najwięcej elementów z tych 
dokumentów, które już mamy 
– mówi nam Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW.

Jeśli wszystko 
dobrze pójdzie, 
budowa obwodnicy 
ma szansę ruszyć 
w przyszłym roku

Zagwarantowane dofi nansowanie na realizację zachodniej obwodnicy Grodziska

 Obwodnica pomogłaby zlikwidować korki w Grodzisku
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REGION
Powraca popularny konkurs, w któ-
rym do wygrania jest budowa rodzin-
nego placu zabaw. „Podwórka Nivea” 
powstaną w 40 lokalizacjach w ca-
łej Polsce. W ubiegłych nagrodę uda-
ło się zgarnąć m.in. mieszkańcom 
Brwinowa. Zasady są proste. Gmi-
ny, spółdzielnie mieszkaniowe lub 

wspólnoty mieszkańców na stronie 
konkursu zgłaszają miejsce, w któ-
rym chcą powstania placu zabaw. 
Następnie rozpoczyna się interne-
towe głosowanie. Każdy z nas raz 
dziennie może wesprzeć „klinięciem” 
wybraną lokalizację. W tych z naj-
większą liczbą głosów powstaną 

Kolejna edycja konkursu 
„Podwórka Nivea”

podwórka sfi nansowane przez zna-
nego producenta kosmetyków. Wal-
ka rozpocznie się 5 maja i potrwa do 
końca czerwca. Do kwietnia jest jesz-
cze czas na zgłaszanie miejsc. Jak 
dotąd w naszym regionie wskazano 
dwa: w Pruszkowie przy ul. Spacero-
wej i w Cegłowie (gm. Baranów). (EL)

Wiadomości Piątek, 15 Kwietnia 2016

Strażacy walczą o puchar
PRUSZKÓW
W Pruszkowie 
zainaugurowano 
zmagania o Puchar 
Mazowieckiego 
Komendanta 
Wojewódzkiego PSP. 
Strażacy musieli 
stawić czoła trudnemu 
torowi przeszkód.

Nutka sportowej rywalizacji 
wdarła się w codzienną pracę 
strażaków. Zawody w Prusz-
kowie były okazją do spotkania 
się kilkunastu jednostek z woje-
wództwa, a także podniesienia 
własnej sprawności oraz wydol-
ności. Nie było lekko.

Na strażaków czekały dwie 
wymagające konkurencje. 
Najpierw wszyscy spotkali się 
na terenie Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego przy ul. 
Gomulińskiego 4. – Tam odby-
ły się zmagania na pożarniczym 

torze przeszkód. Na długości 100 
metrów strażacy musieli wyka-
zać się nie lada sprawnością i po-
konywać kolejne utrudnienia. 
Następnie przenieśliśmy się do 
siedziby straży pożarnej, gdzie 
rozegrana została druga kon-
kurencja. Było to wspinanie na 
drabinie hakowej na wysokość 
trzeciego piętra – przedstawia 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszkowie.

Warto dodać , że to dopiero 
początek rywalizacji. Przyjdą 
kolejne wyzwania. – Można po-
wiedzieć, że w Pruszkowie zain-
augurowaliśmy sezon zawodów 
w sporcie pożarniczym. Staw-
ką jest Puchar Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkie-
go PSP. W Pruszkowie sta-
wiło się 11 drużyn z miejskich 
i powiatowych komend – mówi
st. kpt. Kroć.  (JM)

SEREWYN
DĘBIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Inwestycje prowadzone na 
Stawach Walczewskiego 
nie ograniczą się wyłącznie 
do modernizacji zbiorników 
wodnych i uporządkowania 
terenu. Niewykluczone, 
że pojawią się tam
m.in. plaża, żaglówki, 
przystań dla rowerów 
wodnych, siłownia.

P rzebudowa grodziskich 
Stawów Walczewskiego 
rozpoczęła się w grudniu 

ubiegłego roku. Obecnie za-
kończyły się prace związane 
z pogłębianiem i profi lowaniem 
pierwszego stawu, uregulowa-
niem koryta rzeki Rokicianki 
oraz usypaniem grobli od stro-
ny ulicy Warszawskiej. W ra-
mach przeprowadzonych prac 
zostanie wykopany również dru-
gi zbiornik wodny. Dodatkowo 
na terenie stawów powstanie 
m.in. nowy pomost oraz chod-
niki. Jednak to nie wszystkie 
prace jakie zostaną wykonane.

Jak udało nam się ustalić, w do-
tychczasowym projekcie prze-
budowy Stawów Walczewskiego 
zostaną wprowadzone zmiany. 
Grodziski magistrat chce, aby 
ten teren był bardziej atrakcyj-
ny i posiadał jak najwięcej funk-
cji, które będą mogli wykorzystać 
mieszkańcy. – Dodatkowo pla-
nujemy zaprojektować siłow-
nię, chcemy wybudować górkę 
do zjeżdżania, a ponieważ w Gro-
dzisku Mazowieckim działa zwią-
zek żeglarski, widzimy potrzebę, 

Na Stawach mogą być plaża i żaglówki
Zmiany w projekcie przebudowy grodziskich Stawów Walczewskiego

aby istniała możliwość pływania 
żaglówkami po większym akwe-
nie. W ramach dodatkowych 
atrakcji myślimy o utworzeniu 
pawilonu dla łódek i przystani 

Ale to nie wszystko. Jest du-
ża szansa, że na Stawach Wal-
czewskiego pojawi się plaża. 
– Planujemy ukształtować te-
ren w taki sposób, aby była moż-
liwość wybudowania plaży przy 
powstającym akwenie wodnym. 
Wymaga to odrębnego zapro-
jektowania – podkreśla wice-
burmistrz Krupski.

Czy dodatkowe projekty wpły-
ną na termin zakończenia całej, 
prowadzonej obecnie inwesty-
cji? – Przedsięwzięcie toczy się 
swoim torem. Chcemy rozsze-
rzyć funkcjonalność Stawów 
Walczewskiego, przy czym nie 
zamierzamy wstrzymywać bie-
żących prac, a po ich ukończeniu 
akwen będzie dostępny. Oczywi-
ście chcemy mieć możliwość uzy-
skania dofi nansowania z funduszy 
unijnych na dodatkowe inwe-
stycje, dlatego musimy jak naj-
szybciej przygotować projekty. 
A obecnie jesteśmy w tracie przy-
gotowywania koncepcji. Kon-
kurs planujemy ogłosić w maju 
– mówi Tomasz Krupski. 

dla rowerów wodnych – wyjaśnia 
Tomasz Krupski, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. – Po-
nadto powstanie fontanna oraz 
most, pod którym będzie można 
przepłynąć – dodaje.

– Planujemy 
ukształtować teren 
w taki sposób, 
aby była możliwość 
wybudowania 
plaży – mówi 
wiceburmistrz 
Krupski  
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Niebezpieczne podpalanie traw
REGION
Od początku tego roku 
w powiatach grodziskim 
i pruszkowskim doszło 
do 74 pożarów traw 
i nieużytków rolnych. 
Niestety, główną 
przyczyną takich 
zdarzeń są podpalenia. 
– To niebezpieczne 
i nieodpowiedzialne 
zachowanie 
– podkreślają strażacy.

Tegoroczne dane nie dają powo-
dów do optymizmu. Na całym Ma-
zowszu doszło już do 1722 takich 
pożarów. W naszym regionie sy-
tuacja także wygląda nieciekawie. 
Tylko w powiecie pruszkowskim 
strażacy interweniowali do tej po-
ry 24 razy. – Tylko jednego dnia, 
5 kwietnia, wyjeżdżaliśmy cztery 
razy. Odnotowaliśmy wtedy poża-
ry nieużytków w Mosznie, Dawi-
dach i dwa w Brwinowie przy ul. 
Biskupickiej – wyjaśnia st. kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W powiecie grodziskim do tej 
pory wybuchło aż 50 takich poża-
rów. – To zdecydowanie za duża 

wyjeżdżaliśmy 17 razy, zaś w dru-
gim 16 – mówi bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Strażacy rozpoczęli kampa-
nię „STOP pożarom traw!” aby 
zmniejszyć liczbę takich poża-
rów i podnieść świadomość ludzi 
w zakresie zagrożeń związanych 
z wiosennym podpalaniem nie-
użytków rolnych.

Osoby, które podpalają trawy 
nie zdają sobie sprawy jak jest to 
niebezpieczne. Zagraża ludziom, 
zwierzętom, budynkom, środowi-
sku. Pamętajmy, że ogień szybko 
się rozprzestrzenia...  (SD)

W sobotę rajd 
zabytkowych aut
PRUSZKÓW
Już w najbliższą 
sobotę w Pruszkowie 
odbędzie się XIV edycja 
rajdu samochodów 
zabytkowych. 
Szykuje się niezła 
zabawa dla fanów 
dawnej motoryzacji!

Pierwsza edycja tego rajdu od-
była się 12 lat temu. Wówczas 
wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez grupę miłośni-
ków klasycznej motoryzacji 
z Automobilklubu Polskie-
go oraz British Garage Club 
– nieistniejącego klubu w For-
cie Wawrzyszew.

Pospolite pytania „czy rajd 
jest popularny?” lub „czy przy-
jedzie wiele samochodów?” 
wywołują uśmiech na twarzach 
organizatorów. – Rajd zdobył 
olbrzymią renomę wśród mi-
łośników aut zabytkowych. Co 
roku startuje prawie 100 załóg, 
które przemierzają dziesiąt-
ki kilometrów mazowieckich 
dróg w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na podchwytliwe py-
tania i wykonując karkołomne 
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liczba tego typu zdarzeń. Naj-
więcej zgłoszeń odnotowaliśmy 
w gminach Żabia Wola i Bara-
nów, w pierwszym przypadku 

Na całym 
Mazowszu doszło 
już do 1722 
takich pożarów 

nieraz zadania dodatkowe. Za-
pisy na rajd trwają niezwykle 
krótko, konieczna była mody-
fi kacja zasad, bowiem potrafi ły 
się skończyć w ciągu kilku bądź 
kilkunastu minut – informują.

Tym razem zabytkowe po-
jazdy zawitają do Pruszkowa. 
Będzie to także jedno z wyda-
rzeń, które wpisze się w obcho-
dy stulecia tego miasta. Start 
rajdu nastąpi sprzed toru ko-
larskiego przy ul. Andrzeja, 
zaś meta znajdzie się w Parku 
Kościuszki przy ul. Kościusz-
ki. Samochody będzie można 
więc podziwiać zarówno w jed-
nym, jak i w drugim miejscu.

To nie koniec atrakcji. Jedną 
z najciekawszych będzie prze-
prowadzenie prób sprawno-
ściowych zabytkowych aut na 
parkingu tuż przy Urzędzie 
Gminy Michałowice (Reguły, 
al. Powstańców Warszawy 1).

Przypominamy. Start rajdu: 
16 kwietnia (sobota), godz. 9. 
Miejsce: Tor kolarski w Prusz-
kowie, ul. Andrzeja.  (SD)

Będzie to jedno 
z wydarzeń, które 
wpisze się 
w obchody stulecia 
Pruszkowa

FOTOMIGAWKA

 10 kwietnia na autostradzie A2 doszło do pożaru samochodu 
BMW. – Płonie auto na A2, na pasie w kierunku Warszawy, około 
kilometr za Pruszkowem. Na miejsce przyjechały wozy strażac-
kie – napisał czytelnik na kontakt@wpr24.pl. – Samochód został 
zagaszony. Zapaliła się w nim komora silnika – informował dyżurny 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa 
Zachód. Nikomu nic się nie stało.  (EL) 
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Zasadzili 150 dębów
BRWINÓW
W sobotni (9 kwietnia) 
poranek wzdłuż drogi 
łączącej Brwinów 
z Parzniewem zasadzono 
150 nowych drzew. 
W akcji zorganizowanej 
przez władze gminy 
chętnie wzięli 
udział mieszkańcy.

Szpaler dębów kolumnowych 
zasadzono w ramach progra-
mu „Drogi dla natury – kampania 
promocji zadrzewień w krajobra-
zie rolniczym jako siedlisk przy-
rody i korytarzy ekologicznych”. 
W realizacji przedsięwzięcia 

gmina współpracowała z Fun-
dacją EkoRozwoju. Na szlaku 
Brwinów-Parzniew tłumnie 
stawili się mieszkańcy, aby 
wspólnie sadzić drzewa. – Lek-
ko licząc stawiło się 250-300 
osób, przedstawiciele sołectw, 
stowarzyszeń, całe rodziny, har-
cerze. Pierwotnie miało być 100 
dębów, ale posadziliśmy 150. 70 
otrzymaliśmy z programu „Drogi 
dla natury”, 80 zapewniła gmi-
na – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Każ-
dy dąb ma swojego opieku-
na, niektórzy zapowiadali, że 
będą przychodzić z konewką 
i doglądać – dodaje.  (EL)



18 lat temu rozpoczęła się 
trwająca do dziś rewolucja 
w dziedzinie napędów. 
Zadebiutowała wtedy Toyota 
Prius, pierwszy seryjny 
model hybrydowy. W latach 
dziewięćdziesiątych Toyota 
jako jedyny producent 
samochodów postanowiła 
uruchomić seryjną  
produkcję samochodu 
napędzanego tandemem 
silników: elektrycznego  
i benzynowego. Auto stawiało 
na komfort, ekonomiczność 
i ekologiczność jazdy. 
Zwłaszcza te dwa ostatnie 
elementy nie były doceniane 
przez konkurencję. Wejście 
w hybrydy okazało się po 18 
latach strzałem w dziesiątkę.

Każda kolejna generacja Priu-
sa jest oszczędniejsza i dyna-
miczniejsza od poprzedniej. 

Jednak najnowszy Prius bije pod tym 
względem wszelkie rekordy. Auto 
zużywa aż o 18% benzyny mniej od 
Priusa sprzedawanego obecnie. Po-
dobny skok nie udał się jeszcze żad-
nemu producentowi.

Toyota Prius jest ikoną motoryzacji, 
synonimem hybrydy. Świat przyzwy-
czaił się już, że każda nowa generacja 
tego modelu wprowadza na rynek naj-
nowocześniejsze i najbardziej śmiałe 
technologie Toyoty. Podobnie jak do 
emocjonującej, niekonwencjonalnej styli-
styki, która wyprzedza swoje czasy. Prius  
IV spełnia wszystkie te oczekiwania.

Powrót ikony – nowa Toyota Prius  
oszczędna i bardziej dynamiczna

oparta na jeszcze precyzyjniejszej 
technologii radaru współpracują-
cego z kamerą. Radar pozwala nie 
tylko na zwiększenie zasięgu i sku-
teczności obecnych systemów, ale 
także na wprowadzenie nowych – 
aktywnego tempomatu, który do-
stosowuje prędkość samochodu do 
poprzedzającego auta, oraz funkcji 
zapobiegania zderzeniu z pieszym.

Prestiż w standardzie
Prius jest nie tylko pierwszym seryj-
nym samochodem hybrydowym na 
świecie, ale też najpopularniejszym. 
Od jego rynkowego debiutu w 1997 
roku żaden inny model z podwój-
nym napędem nie zagroził jego po-
zycji – 3,5 miliona sprzedanych aut 
robi wrażenie. Samochód wszedł do 
kultury popularnej jako symbol zaan-
gażowania społecznego w wersji lux, 
a także jako znak rozpoznawczy i ulu-
bione auto celebrytów. Od samego po-
czątku, tj. od kompaktowego sedana 
pierwszej generacji przez rozpozna-
walne na całym świecie liftbacki o syl-
wetce klina drugiej i trzeciej generacji, 
każdy kolejny model Priusa wzbudza 
niemałe emocje. W tym roku czwarta 
odsłona została nominowana do na-
grody World Car of the Year. 

Toyota Okęcie
Al. Krakowska 204
02-219 Warszawa
Tel. 22 492 00 00

www.toyota-okecie.pl

takiego jak hybrydy Toyoty, wlewa się 
tylko benzynę. Układ hybrydowy wy-
kona za nas całą pracę – wygeneru-
je prąd z hamowania i skieruje go do 
akumulatora lub silnika elektryczne-
go. Automatyczna przekładnia zajmu-
je się optymalnym wykorzystaniem 
obu silników i najbardziej wydajnym 
gospodarowaniem energią.

 W efekcie całkowite zużycie pa-
liwa spada, silnik spalinowy pracuje 
w zakresie obrotów gwarantującym 
trwałość, a  gdy potrzeba mocy, do ak-
cji wkracza duet: silnik elektryczny 
i benzynowy. Kiedy silnik spalinowy 
pracuje na zbyt niskich obrotach, jego 
własne opory rosną, a wraz z nimi zu-
życie paliwa. Układ hybrydowy utrzy-
muje silnik w optymalnym zakresie 
obrotów, nadmiar mocy wykorzystu-
jąc do generowania prądu i magazy-
nowania go w akumulatorach.

Napęd hybrydowy nowego Priusa 
to prawdziwa sensacja z jeszcze jed-
nego powodu. Jego silnik 1.8 został 
skonstruowany od nowa w taki spo-
sób, że jego sprawność osiągnęła 40%.

Wyróżniaj się lub zgiń
Nowy Prius całkowicie zmienił wy-
gląd, zachował jednak charaktery-
styczną sylwetkę klina, która całemu 
światu jednoznacznie kojarzy się z hy-
brydami. Z poprzednikiem łączy go 
także nadwozie typu liftback i aero-
dynamiczna linia dachu, z tyłu moc-
no opadającego ku linii świateł. Na 
tym podobieństwa się kończą. Auto 
wprowadza do gamy modeli Toyoty 
zupełnienowy design. Stylistyka Priu-
sa jest śmiała i niecodzienna. Po raz 
kolejny flagowa hybrydaToyoty wy-
różnia się z tłumu.

Mniej znaczy więcej
Wraz z nowym Priusem debiutuje 
następna generacja napędu hybry-
dowego Toyoty. Samochód jest o 18% 
bardziej oszczędny od poprzednika, 
a jednocześnie bardziej dynamiczny. 
Wszystkie elementy napędu hybrydo-
wego są mniejsze i bardziej wydajne, 
a dzięki przemyślanemu ułożeniu zaj-
mują mniej miejsca. W konsekwencji 
bagażnik i kabina pasażerska są teraz 
przestronniejsze – miejsce na bagaże 
urosło do 503 litrów.

Pomysł, na którym firma oparła 
konstrukcję napędu hybrydowego – 
żeby odzyskać energię traconą pod-
czas hamowania i wykorzystać ją do 
napędzania auta – choć prosty i ge-
nialny zarazem, 18 lat temu spotkał się 
z niedowierzaniem światowej opinii 
publicznej. Do dziś wielu ludzi sądzi, 
że hybrydy trzeba ładować z gniazd-
ka, co jest zupełnym mitem. Do stan-
dardowego samochodu hybrydowego, 

Żadna inna jednostka benzynowa 
nie może się pochwalić takim wyni-
kiem. Efektem jest jeszcze niższe spa-
lanie, szczególnie zauważalne w trasie 
i na autostradzie.

Nowy od podstaw
Razem z czwartym Priusem debiutu-
je nowa platforma TNGA. Na pierw-
szy rzut oka może się wydawać, że 
szczegóły zaprojektowania platfor-
my podłogowej nie mają aż takiego 
znaczenia dla wrażeń z jazdy – nic 
bardziej mylnego.

Nowa platforma zapewnia Priu-
sowi niżej położony środek ciężkości 
w porównaniu z obecnym modelem, 
a to wpływa na większą stabilność, dy-
namikę i kulturę prowadzenia. Auto 
lepiej trzyma się drogi w zakrętach 
i pewniej się prowadzi. Konstrukcja 
platformy decyduje również o tym, 
że kierowca zajmuje wygodniejszą 
pozycję za kierownicą i ma szersze 
pole widzenia z przodu i z tyłu. Ma-
ska jest niższa o 62 mm w porów-
naniu z poprzednim modelem – to 

Artykuł sponsorowAny

naprawdę poprawia widoczność. Ka-
roseria lepiej absorbuje siłę zderzenia, 
zwiększając bezpieczeństwo pasaże-
rów i pieszych.

Oko sokoła
Od czerwca tego roku Toyota wpro-
wadza do kolejnych modeli pakiet 
bezpieczeństwa Toyota Safety Sen-
se (TSS). Składają się na niego czte-
ry systemy bezpieczeństwa czynnego. 
Układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia ostrzega o zbliża-
niu się do przeszkody, a jeśli kierow-
ca nie zareaguje, włącza hamowanie 
awaryjne. Drugi układ ostrzega kie-
rowcę o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu, a trzeci rozpoznaje najważniej-
sze znaki drogowe – przede wszyst-
kim ograniczenia prędkości. Dużym 
ułatwieniem jest także czwarty sys-
tem, automatyczne światła drogowe. 
Przełącza światła drogowe na mijania 
i z powrotem, w zależności obecności 
innych pojazdów na drodze.

Razem z nowym Priusem zade-
biutuje rozszerzona wersja TSS, 
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Dla wielu osób termin 
„kultura jazdy” 
nie istnieje. Gdy 
prowadzą samochód  
nie potrafią myśleć  
o pozostałych 
kierowcach. Zatem  
jak się zachowywać,  
aby oszczędzić  
nerwy swoje i innych 
użytkowników dróg?

P odstawową rzeczą jaką 
powinien uświadomić 
sobie każdy kierowca 

jest to, że wszyscy uczestnicy ru-
chu drogowego powinni ze so-
bą współpracować. Ulica nie jest 
indywidualną własnością i nikt 
nie jest królem szos. Często ła-
mane są przepisy, a przecież to 
one stanowią fundament bezpie-
czeństwa na drogach. Obejmują 
wszystkich, bez wyjątku – kie-
rowców samochodów, motocy-
kli, rowerzystów, pieszych.

Mimo to często dochodzi do 
niebezpiecznych zdarzeń czy 

Dobre zwyczaje, czyli kultura jazdy autem
Nie zajmuj lewego pasa jezdni jeżeli nie wyprzedzasz, bądź uprzejmy dla rowerzystów i pieszych

drogowych sprzeczek. Co jest 
tego powodem? Przede wszyst-
kich nagromadzenie złych 
emocji, które odbierają zdol-
ność racjonalnego myślenia. 
Nieuprzejmość przeradza się 
w złość, która z kolei powodu-
je agresję. A tak być nie powin-
no. Wystarczy planować podróż 
odpowiednio wcześniej, aby nie 
być wiecznie spóźnionym, pro-
blemy rozwiązywać poprzez 
rozmowę, potrafić przyznać się 
do winy i „włączyć myślenie”. 

Nie zajmuj lewego pasa jeże-
li nie wyprzedzasz! To sytuacja, 
która nie tylko jest denerwująca, 
ale i niebezpieczna. Takie zacho-
wanie na drodze utrudnia prze-
jazd innym jej użytkownikom. 
Ponadto za bezcelową jazdę le-
wym pasem policja może wy-
stawić mandat nawet do 500 zł  
i 2 punkty karne. 

Korki – zmora każdego kie-
rowcy. Co zrobić, aby były mniej-
sze? Być uprzejmym i ustępować 
przejazdu innym. Wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy, że taka 

zasada umożliwia utrzymanie 
płynności na ulicach, a także 
zmniejszenie zatorów, bowiem 
gdy w jednym miejscu nagroma-
dzi się duża liczba samochodów, 
to w drugim jeszcze większa.

Wyobraźcie sobie korek, który 
utworzyłby się, gdyby kierowcy 
korzystali tylko z jednego pasa, 
podczas gdy jest możliwość jaz-
dy dwoma. Niemiły scenariusz, 
prawda?

Warto być uprzejmym dla ro-
werzystów i pieszych. Każdy kto 
siedzi w wygodnym fotelu swo-
jego auta musi wziąć pod uwagę, 
że nie jest „królem asfaltu” i nie 
decyduje o tym, co się dzieje na 
drodze. Umożliwienie przejścia 
pieszym lub przejazdu rowerzy-
ście zajmuje kilka chwil i nawet 
gdy się spieszymy nie wpływa 
na czas dojazdu do celu, za to 
wiele mówi o tym kim jesteś  
na drodze. 

Sygnalizuj każdą zmianę pa-
sa ruchu oraz wszystkie manew-
ry skrętu. Natomiast gdy ktoś 
chce zmienić pas, daj mu taką 
możliwość. Niestety, w takich 
przypadkach wielu kierowców 
nie może pogodzić się z tym, że 
ktoś będzie przed nimi. Proste 
sygnalizowanie zamiarów na 
drogach w znacznym stopniu 

Warto też stosować zasadę 
„jazdy na suwak” zarówno przy 
zwężeniach wielu pasów jak 
i wpuszczania kierowców z bocz-
nych ulic. Dajmy także możli-
wość zjechania samochodom 
z kończącego się pasa. To nie 
jest cwaniactwo, a wykorzysta-
nie całej infrastruktury drogowej. 

Każdy kto siedzi  
w wygodnym  
fotelu swojego auta 
musi wziąć pod 
uwagę, że nie jest 
„królem asfaltu” 

pozwoli uniknąć niebezpiecz-
nych sytuacji. 

Kolejne dwie ważne zasady 
to dynamiczne ruszanie spod 
sygnalizatorów oraz bezpiecz-
ny odstęp od pojazdu jadącego 
przed nami. Znaczne opóźnienie 

przy starcie ze świateł tworzy za-
tory, a nieutrzymanie bezpiecz-
nego odstępu może mieć bardzo 
przykry finał

Pamiętaj! Na drodze nie liczy 
się jak dobrą masz „furę”, ale jak 
się zachowujesz.  (SD)

DODATEK MOTORYZACJA



8 GAZETA WPR WPR24.plDodatek Motoryzacja Piątek, 15 Kwietnia 2016

reklAmA

Nadchodzi najbardziej 
wyczekiwana premiera 
tego sezonu! W salonie 
Autowola pojawiła się 
Astra Sports Tourer, 
czyli najnowsza odsłona 
bestselleru Opla. 

O uznaniu klientów świadczy aż  
130 000 zamówień na model Astra jesz-
cze przed oficjalną premierą. Sports To-
urer jest oparta na zupełnie nowej, lekkiej 
architekturze pojazdu i waży nawet do 
190 kilogramów mniej od poprzedniej 
wersji. Będzie również napędzana silni-
kami najnowszej generacji, dzięki którym 
samochód jest bardziej dynamiczny, ela-
styczny i dostarcza więcej przyjemności 

z jazdy. Jednocześnie ograniczono zu-
życie paliwa, co stanowi przekonujący 
argument dla firm oraz kierowców prze-
mierzających duże odległości, którzy czę-
sto poszukują zarówno praktycznych, 
jak i reprezentacyjnych samochodów 
kombi. Astra Sports Tourer, podobnie 
jak pięciodrzwiowa odmiana modelu, bę-
dzie dostępna z systemem Opel OnStar 
i nowymi systemami multimedialnymi 
IntelliLink, zapewniającymi ultranowo-
czesną i kompleksową łączność. Dotyczy 
to również licznych systemów podnoszą-
cych bezpieczeństwo i wspomagających 
kierowcę, w tym rozwiązań znanych do-
tychczas tylko z wyższych segmentów. 
Nie mniej ważna jest elegancka, smukła 
i sportowa sylwetka Astry Sports Tourer, 

która z pewnością będzie zwracać uwa-
gę na drodze. Ponadto, najnowsza Astra 
kombi ma dokładnie takie same wymia-
ry, jak poprzedni model, a jednak oferuje 
znacznie więcej miejsca wewnątrz. Oso-
by podróżujące z tyłu mają do dyspozycji 
więcej przestrzeni nad głową i na nogi, 
zaś pojemność bagażnika zwiększyła się 
o 80 litrów, co w sumie daje 1630 litrów. 
Ogólnie rzecz biorąc, model pod każ-
dym względem oferuje większy kom-
fort, w tym miejsce na trzy foteliki dla 
dzieci z tyłu. Dzięki temu idealnie na-
daje się do codziennego użytku jako 
wygodny samochód firmowy lub wie-
lofunkcyjny samochód rodzinny. Oby-
dwa skrajne siedzenia są wyposażone 
w zaczepy ISOFIX. Dodatkowo, dzięki 

AutoWola – premiera Astra Sports Tourer!
efektywnym rozwiązaniom konstruk-
cyjnym, do nowej Astry Sports Tourer 
można zapakować bagaż o objętości 
1630 litrów. Po raz pierwszy w tym 
modelu zastosowano klapę bagażni-
ka, którą można otworzyć bezdotykowo 
i bez pilota centralnego zamka. W eg-
zemplarzach wyposażonych w system 
otwierania bezkluczykowego wystarczy 
wykonać odpowiedni ruch stopą pod tyl-
nym zderzakiem, żeby klapa bagażnika 
sama się otworzyła. Powtórzenie tego 
ruchu spowoduje zamknięcie klapy. Po-
mysłowy system wykrywa ewentualne 
przeszkody i w razie potrzeby zatrzy-
muje mechanizm. Tylną klapę można 
również otworzyć w sposób tradycyj-
ny, czyli przełącznikiem w kabinie po 

stronie kierowcy, przyciskiem w bagaż-
niku lub pilotem zdalnego sterowania.

Pod maską Astry Sports Tourer bę-
dą montowane tylko silniki najnowszej 
generacji. Silniki wysokoprężne i ben-
zynowe o pojemności od 1 do 1,6 litra 
charakteryzują się najwyższą sprawno-
ścią i znakomitą kulturą pracy. Inteli-
gentne matrycowe reflektory IntelliLux 
LED® w nowej Astrze to jeszcze jedna 
absolutna nowość w klasie kompakto-
wej. Reflektory tego typu umożliwiają 
stałą jazdę na światłach drogowych poza 
terenem zabudowanym bez oślepiania 
innych kierowców. Auto wyposażone 
jest również w system rozpoznawa-
nia znaków drogowych, alarm przed-
kolizyjny oraz asystenta pasa ruchu, 

który aktywnie koryguje kierunek jazdy 
w przypadku wykrycia zagrożenia. Astra 
Sports Tourer jest już dostępna w salo-
nie  Autowola w Warszawie przy ul. Po-
łczyńskiej 33. Już 22, 23 i 24 kwietnia 
zapraszamy Państwa na Opel Business 
Day, podczas którego będą Państwo po-
czuć emocje związane z jazdą najnow-
szą Astrą Sports Tourer oraz skorzystać 
z wyjątkowych promocji na ten model. 
Do zobaczenia w Autowola!

Artykuł sponsorowAny

PRZEPISY
Zmiany dotyczące początkujących 
kierowców miały obowiązywać od 
stycznia tego roku, jednak termin 
został przesunięty. Przepisy mają 
zyskać moc w styczniu 2017 r. Opóź-
nienie wynika ze zbyt małej pojem-
ności Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców oraz znikomej liczby 

Ośrodków Doskonalenia Techniki Jaz-
dy. Wedle nowych przepisów młodzi 
kierowcy będą musieli przejść szkole-
nie praktyczne. Trzeba będzie je odbyć 
między 4 a 8 miesiącem okresu prób-
nego. Konieczny stanie się też dwugo-
dzinny kurs teoretyczny. Dla młodych 
kierowców przewidziano dwuletni 

Dla młodych kierowców
przewidziano okres próbny

okres próbny. Trzy wykroczenia  
mogą wiązać się z utratą prawa jazdy. 
Tych, którzy zdadzą egzamin w 2017 r. 
będą obowiązywały limity prędko-
ści, niezależnie od znaków – 50 km/h 
w obszarze zabudowanym, 80 km/h 
poza obszarem zabudowanym,  
100 km/h na autostradzie. (JM)

Badania 
samochodów
PRZEGLĄD
Szykują się zmiany 
dotyczące przeglądów 
technicznych 
samochodów. 

Zgodnie z unijnymi dyrektywa-
mi badania nowych aut miałyby 
się odbywać cztery lata po ich 
pierwszej rejestracji i następ-
nie co dwa lata. Dodatkowo do-
kument zakłada wprowadzenie 
obowiązkowych badań dla po-
jazdów dwu- i trzykołowych. 
Polski parlament dyskutuje 
nad tą kwestią. Jedną z pro-
pozycji jest również wykony-
wanie dwa razy w roku badań 
technicznych wiekowych aut. 
Wzrosnąć miałyby ceny „ba-
dania”, do 150 złotych za sa-
mochód osobowy i 100 zł za 
motocykl. Zgodnie z dyrekty-
wą unijną przepisy muszą być 
opublikowane do 20 maja 2017 
roku. Obowiązywać zaczną rok 
po ich ogłoszeniu. Wspomnia-
na dyrektywa na na celu ujed-
nolicenie przepisów na terenie 
wszystkich krajów UE.  (JM)

SERWIS  
SAMOCHODOWY, 

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
ODBIÓR SAMOCHODU 

 OD KLIENTA
AKCEPTACJA KART  

PŁATNICZYCH 
Raszyn ul. Słoneczna 9  

tel. 533 335 147

reklAmA

SAMOCHODY
Niemal wszystkie 
nowoczesne samochody 
są wyposażone w system 
bezkluczykowy.  
Jest to wygodne 
rozwiązanie, gdyż  
mając „kluczyk”  
w kieszeni możemy 
pojazd otworzyć, a nawet 
go odpalić. Jednak  
jest istotny minus  
– takie auto może łatwo 
paść łupem złodziei. 

T radycyjne kluczyki z me- 
talowym „bolcem” powo-
li zaczynają być archa-

izmem w świecie motoryzacji. 
Obecnie dostęp bezkluczyko-
wy, w przypadku nowych aut, 
jest rzeczą oczywistą. Poszcze-
gólne marki mają różne rozwią-
zania, jednak schemat działania 
takiego systemu jest bardzo po-
dobny u wielu producentów. 

Więc jak to działa? Do auta 
otrzymujemy małe, najczęściej 
plastikowe urządzenie tylko przy- 

Zabezpiecz auto przed kradzieżą
Masz samochód z systemem bezkluczykowym? Uważaj na złodziei!

pominające tradycyjny kluczyk. 
Gdy pochodzimy do swoich czte-
rech kółek drzwi się otwierają, 
wsiadamy, klikamy w przycisk 
„start” i silnik zaczyna pracować. 
Wszystko trwa kilkanaście se-
kund. Jakie to proste, prawda?

Niestety, zgodnie z powiedze-
niem „okazja czyni złodzieja”, 
auta wyposażone w system do-
stępu bezkluczykowego mogą 
stać się łatwym łupem. Mały 
kluczyk, który mamy schowa-
ny w kieszeni, emituje sygnał. 
Aby dotarł on do auta musimy 

Złodziej 
wyposażony  
w transmiter potrafi 
wydłużyć zasięg 
emitowanych  
przez kluczyk fal

zbliżyć się do pojazdu na oko-
ło jeden metr.

Z pozoru wszystko wydaje się 
bezpieczne, jak zatem działają 
złodzieje? Zaczynają od obser-
wacji celu. Gdy opuścimy pojazd 
i udamy się np. do pobliskiego 
sklepu to dla nich odpowiedni 
moment, aby zacząć działać. 
Przestępca wyposażony w nie-
zbyt duże urządzenie, zwane 
transmiterem, o wartości kilku- 
set złotych, potrafi wydłużyć 
zasięg emitowanych przez klu-
czyk fal. Dzięki temu złodzieje 
są w stanie otworzyć i odpalić 
samochód tak samo szybko, jak 
jego właściciel.

Wielu ekspertów od zabez-
pieczeń uważa, że takie syste-
my montowane w nowoczesnych 
pojazdach są wręcz prośbą o kra-
dzież. Twierdzą, że jedynym 
możliwym zabezpieczeniem 
pojazdu byłaby możliwość wy-
łączenia kluczyka tak, aby nie 
emitował sygnału. Ale czy to nie 
mija się z ideą bezkluczykowe-
go dostępu?  (SD)
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Umów się na jazdę próbną:  
22 533 11 11

Nasz adres: 
 ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa

opel.autowola.pl
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Samochody hybrydowe, 
czyli zasilane silnikiem 
spalinowym oraz 
elektrycznym, nie 
wzbudzają już sensacji 
na polskich drogach. 
Jednak obok nowego 
Forda Mondeo nikt 
nie przechodzi
obojętnie. Spalanie, 
moc, design i ergonomia 
– sprawdzamy 
czy zakup nowego 
hybrydowego 
Mondeo to gra warta 
świeczki. Wyniki 
są zaskakujące.

Hybryda, która daje radość z jazdy
N owe Mondeo ozna-

czono symbolem V. To 
całkowicie nowa wizja 

designu Forda, która jednym 
przypadnie do gustu a innym nie. 
Ale jedno jest pewne. Ta hybryda 
nie jest nudna. Pierwszy rzut oka 
i widzimy ciekawe auto. Gdyby 
zdjąć z niego znak marki, niewie-
le osób zgadłoby z której stajni 
pochodzi. Duży, chromowany 
grill wygląda niczym ponętne 
usta modelki, a linia nadwozia 
opadająca ku tyłowi dała efekt 
zgrabnej formy sedana.

Cała bryła auta robi dość dra-
pieżne wrażenie i trudno się 

dziwić, bo design nawiązuje do 
najnowszego Forda Mustanga, 
a trzeba przyznać – to odpowied-
ni wzór do naśladowania. Nawet 
kiedy auto stoi, stwarza wrażenie 
niespokojnego byka, który czeka 
aby wyskoczyć z boxu i poszaleć. 
I to również się zgadza, bo ta hy-
bryda dysponuje mocą niemal 190 
KM i rozpędza się do pierwszej 
setki w niewiele ponad dziewięć 
sekund. To odpowiedni zapas mo-
cy zarówno w mieście jak i trasie.

Co z wnętrzem? Przede wszyst-
kim każdy element jest na swo-
im miejscu. Wszelkie przyciski 
jak i funkcje są intuicyjne. Nie 

potrzeba wielu godzin aby roz-
szyfrować radio, komputer po-
kładowy (bardzo rozbudowany), 
czy inne opcje. Kolor oświetlenia 
wnętrza możemy dopasować do 
własnych upodobań, a diody roz-
jaśniają schowki w drzwiach oraz 
tunele na nogi. Tradycyjnie białą 
barwą świecą diody umiejscowio-
ne na podsufitce. Na pochwałę 
zasługują siedzenia, które nawet 
w długiej podróży nie zmieniają 
się w łoże fakira.

Prawie 190 KM wykrzesa-
nych jest z silnika o pojemności 
2 litrów. Natomiast układ elek-
tryczny to m.in. zespół baterii 
litowo-jonowych o pojemności 

1,4 kWh. Tworzy to zgraną parę, 
która wspomaga się wzajemnie. 
Trzeba przyznać, że cały ten ze-
spół napędowy uciera nosa die-
slom. Pracuje niezwykle cicho, 
a gdy podróżujemy na samym 
prądzie – jest niemal bezsze-
lestny. Najważniejszą informacją 
w przypadku tego auta jest spala-
nie. Nam udało się zejść w mieście 
poniżej 5 litrów benzyny na 100 
km. To oszałamiający wynik bio-
rąc pod uwagę sporą moc, pojem-
ność silnika, masę około 1,5 tony 
i wielkość auta. Dobrze, ale co 
z bateriami, które będzie trzeba 
wymienić w przyszłości? Produ-
cent deklaruje, że nie wymienimy 

ich przez najbliższe 10 lat.  Ma-
ją jeden jedyny minus. Niestety 
ograniczają przestrzeń bagażni-
ka, co widać gołym okiem.

Mechanizm napędowy współ-
pracuje ze skrzynią automatycz-
ną typu CVT, czyli przekładnią 
bezstopniową. Oznacza to, ze ta-
ka skrzynia nie zmienia biegów jak 
te tradycyjne, tylko rozpędza się 
jak np. kolejka, tramwaj czy pociąg. 
Jakie są tego plusy? Nie szarpie 
przy zmianie biegów, a moc jest 
dostępna od razu po naciśnięciu 
pedału gazu.  

Samochodu użyczył Salon Bemo Motors 
www.bemo-motors.pl
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KARA
Otrzymanie sygnału światłami dro-
gowymi jest oczywistym znakiem 
dla kierowcy. Jedno błyśnięcie ozna-
cza, że zapomnieliśmy wyłączyć 
światła bądź jedna z żarówek jest 
wadliwa. Dwa „mrugnięcia” to sy-
gnał o patrolu policji prowadzącym 
kontrolę. „Mrugający” kierowcy nie 

zawsze mają świadomość, że za ta-
kie działanie może grozić mandat 
karny. Zgodnie z Kodeksem Ruchu 
Drogowego zabronione jest ostrze-
ganie światłami drogowymi w wa-
runkach mogących oślepić innych 
użytkowników drogi. Za niestoso-
wanie się do przepisu grozi mandat 

Mandat za „mruganie” 
samochodowymi światłami?

w wysokości 200 złotych. – Ostrze-
gając przed patrolem przyzwalamy 
na niebezpieczeństwo. Potencjalny 
sprawca wykroczenia pojedzie da-
lej i stanowi zagrożenie dla ruchu. 
To też ważny aspekt sprawy – mówi 
asp. Karolina Kańka z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. (JM)

Piątek, 15 Kwietnia 2016

PORADY
Każdego dnia policja 
dopisuje do swoich 
statystyk kolejne kolizje. 
Kierowcy nie zawsze 
wiedzą, co zrobić 
w przypadku stłuczki. 
Oto kilka porad.

Gdy dojdzie do kolizji pojawia 
się zdenerwowanie. Zachodzi 
obawa, czy któryś z jej uczestni-
ków nie doznał obrażeń. W ta-
kich sytuacjach warto zachować 
chłodną głowę. Najprościej ko-
lizja to uszkodzenie pojazdów, 
bez osób poszkodowanych na 
zdrowiu. Natomiast z wypad-
kiem mamy styczność, gdy jego 
uczestnicy odnoszą obraże-
nia. To rozróżnienie jest istotne, 
bo często dochodzi do mylnego 
stosowania pojęć. 

W przypadku kolizji nie ma 
konieczności wzywania policji. 
Uczestnicy powinni usunąć auta 
z jezdni. Gdy nie ma takiej moż-
liwości należy ustawić trójkąty 
ostrzegawcze i włączyć światła 
awaryjne. Kolejnym krokiem 
powinno być ustalenie spraw-
cy i przygotowanie oświadczenia 
przez winnego zdarzenia. 

Warto mieć przy sobie druk 
oświadczenia sprawcy koli-
zji. W przypadku jego braku 
na kartce należy zapisać dane 
poszkodowanego, adresy za-
meldowania kierowców, nu-
mery rejestracyjne, praw jazdy, 
polis ubezpieczeniowych oraz 
dowodów osobistych. Trzeba 
pamiętać o opisie zdarzenia, 
jasno wskazać sprawcę. Na 
końcu muszą widnieć podpi-
sy obu kierowców.

Mamy oświadczenie, więc 
należy skontaktować się z ubez-
pieczycielem sprawcy. Wystar-
czy telefon na infolinię i przed-
stawienie całego zajścia. Potem 
pojawi się rzeczoznawca i wy-
ceni szkody. Warto uzyskać od 
niego numer szkody oraz kopię 
ustaleń.  (JM)

Zachowaj spokój po kolizji

POSTĘP
Do niedawna 
autonomiczne 
pojazdy pozostawały 
w sferze marzeń, 
dziś to nie tylko
realny scenariusz, 
ale również naturalny 
kierunek rozwoju 
motoryzacji. 

K oncerny i fi rmy prowa-
dzą zaawansowane ba-
dania nad stworzeniem 

idealnego samochodu, sterowa-
nego za pomocą komputera.

Wyobraźcie sobie, że musi-
cie wyjechać w podróż, gdziekol-
wiek. Do pokonania jest znacz-
na odległość, a nie macie ocho-
ty, siły lub chęci do prowadzenia 
samochodu. A co gdyby oprogra-
mowanie zastąpiło kierowcę, 
a pojazd poruszałby się w pełni 
niezależnie od niego? To realne 
rozwiązanie, co więcej, wiele mię-
dzynarodowych przedsiębiorstw 
– m.in. Google, Audi czy Merce-
des – bardzo angażują się w stwo-
rzenie takiego pojazdu. 

Samochód bez kierowcy? To możliwe
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Badania nad stworzeniem idealnego auta, sterowanego za pomocą komputera

zabierze się odpowiedzialność 
za prowadzenie samochodu.

 Jednak jest grono przeciwni-
ków takiego rozwiązania, zazwy-
czaj są to miłośnicy motoryzacji. 
Przecież mimo wszystkich udo-
godnień odbierze się nam moż-
liwość decyzji i bezpośredniej 
władzy nad maszyną. Ponad-
to zniknęłaby dotychczasowa 
przyjemność z jazdy.  (SD)

Pojazd poruszałby 
się niezależnie 
od kierowcy

Do rozwiązania pozostaje naj-
ważniejsza kwestia: bezpieczeń-
stwo. Firmy prześcigają się, aby 
stworzyć taki system, który za-
gwarantuje pasażerom autono-
micznych pojazdów jak i innym 
uczestnikom ruchu spokojną po-
dróż. Niektórzy z naukowców po-
suwają się do stwierdzeń, że liczba 
ofi ar na ulicach zmniejszy się do-
piero wtedy, gdy człowiekowi 

Choć mamy wiele techno-
logii, które wspomagają kiero-
wanie pojazdem (tempomaty, 
skrętne i automatycznie stero-
wane reflektory, systemy wy-
krywania różnych przedmiotów, 
które zareagują za kierowcę i za-
hamują, gdy zajdzie taka potrze-
ba), to naukowcy nie są do końca 

zadowoleni. Chcieliby, aby pojaz-
dy stały się autonomiczne, czyli 
niezależne od człowieka. Co cie-
kawe, Szwajcaria jako pierwszy 
europejski kraj dopuszcza do 
ruchu pojazdy sterowane przez 
oprogramowanie. BestMile chce 
wprowadzić tam CitiMobil2, czy-
li autonomiczne minibusy, któ-
re pomieszczą dziewięć osób na 
raz – w tym przypadku taki po-
jazd spełniłby funkcję taksówki. 

Dodatek Motoryzacja

c
Zy

te
Ln

ik

reklAmA



11GAZETA WPRWPR24.pl Piątek, 15 Kwietnia 2016

reklAmA

MOTOCYKLE
Wraz z przyjściem wiosny na dro-
gach pojawili się motocykliści. 
Wielu z nich zainaugurowało sezon 
i ruszyło na drogi pokonywać ko-
lejne kilometry. Na prowadzących 
jednoślady szczególną uwagę mu-
szą zwracać kierowcy samocho-
dów, przede wszystkim powinni 

często patrzeć w lusterka. Waż-
ne jest również zachowywanie 
odpowiedniego dystansu od mo-
tocykla. Poruszający się jednośla-
dami to często młodzi uczestnicy 
ruchu, którzy dopiero nabywa-
ją doświadczenia. Chwila nieuwa-
gi może skończyć się tragicznie. 

Ruszył sezon motocyklowy 
– uważajmy na drodze

Podstawową ochroną motocykli-
sty jest kask. Nie może on jednak 
liczyć na poduszki powietrzne czy 
pasy bezpieczeństwa. W przypad-
ku zderzenia z samochodem ryzyko 
odniesienia obrażeń jest duże. Dla-
tego warto, aby motocykliści i kie-
rowcy szanowali się na drodze. (JM)

Dodatek Motoryzacja

JAZDA
Ceny paliw od dawna nie 
były tak niskie. Kierowcy 
mogą sobie pozwolić na 
mocniejsze przyciśnięcie 
pedału gazu. Jednak czy 
warto tracić oszczędności 
na agresywną jazdę? 
Postaramy się 
wytłumaczyć, że eco-
driving wcale nie polega  
na „zamulającej” jeździe. 

E co-driving szczyt swo-
jej popularności zdo-
był w okresie, gdy ceny 

za baryłkę ropy biły rekordy. 
I trudno się dziwić. Każdy chciał 
przemierzyć jak największą licz-
bę kilometrów za jak najmniej-
sze pieniądze. Obecnie zasady 
eco-drivingu odchodzą w nie-
pamięć. A to niedobrze, ponie-
waż oszczędna jazda nie zawsze 
oznacza powolne i nudne pro-
wadzenie auta. Poza tym, nikt 
nie musi ortodoksyjnie trzymać 
się wszystkich zasad. Zatem czy 
warto wydawać więcej pienię-
dzy, gdy możemy nieco zaosz-
czędzić? Ale nie chodzi tylko 
o kwotę przeznaczoną na pa-
liwo, bowiem dzięki pewnym 
zasadom możemy wydłużyć 
żywotność podzespołów na-
szego samochodu.

Podstawową sprawą jest rusza-
nie z miejsca i zmiana biegów. Nie 
warto startować z piskiem opon, 
gwałtownie dodawać gazu i „piło-
wać” silnik do czerwonego pola na 
obrotomierzu. Daje to znikome 

Eko jazda daje nam oszczędności
Nie warto startować z piskiem opon, gwałtownie dodawać gazu

Oszczędna  
jazda to nie 
powolne i nudne 
prowadzenie auta

jest korzystanie z hamowania sil-
nikiem. O co w tym chodzi? Gdy 
zatrzymujemy pojazd nie musimy 
korzystać tylko z pedału hamulca. 
Mamy możliwość redukowania 
biegów, a co za tym idzie stopnio-
wego wytracania prędkości. Wią-
że się to też z przewidywaniem 
tego, co może w danej chwili cze-
kać na nas na drodze. Nie kontro-
lujmy sytuacji kilka metrów przed 
autem, a kilkaset. 

Wpływ na niższe zużycie pa-
liwa jak i podzespołów ma także 
odpowiednie ciśnienie w opo-
nach. Nie można o tym zapomi-
nać i trzeba sprawdzać co jakiś czas 
stan powietrza w ogumieniu. Rów-
nież stan techniczny pojazdu, je-
go serwis i regularna wymiana 
oleju z filtrami zwróci się. Warto 
też zrezygnować ze zbędnych ki-
logramów bagażu i unikać krót-
kich przebiegów. Jeśli mamy do 
przejechania kilometr lub dwa,  
to wybierzmy się pieszo.  (SD)

rezultaty w szybszym dotarciu 
do celu. Pierwszy bieg służy nam 
wyłącznie do ruszania. Po przeje-
chaniu kilku metrów wrzucamy 
drugi bieg. Następnie staramy 
się tak zmieniać biegi, by przy  
ok. 60 km/h mieć „zapięty” piąty. 

Co ciekawe, producenci nie wi-
dzą nic złego w pomijaniu biegów, 
czyli zmiany np. z trójki na piątkę. 

Gdy się rozpędzamy pamię-
tajmy, aby dociskać pedał ga-
zu nieco powyżej połowy jego 
zakresu. Kolejną ważną zasadą 

WYPOSAŻENIE
Za brak elementów 
obowiązkowego 
wyposażenia auta 
może grozić nam 
mandat w wysokości 
500 zł. Co zatem 
musimy ze sobą wozić?

Każdy kierowca powinien po-
siadać w samochodzie gaśnicę 
i trójkąt ostrzegawczy. Aptecz-
ka nie jest obowiązkowa, jed-
nak lepiej ją mieć. 

Gaśnica musi zawierać 
minimum 1 kilogram środka 
gaśniczego. Powinna mieć rów-
nież homologację i aktualne 
badania techniczne. W przy-
padku zdarzenia drogowego 
we właściwej odległości trzeba 
ustawić trójkąt ostrzegawczy. 
Należy zadbać o jego homo-
logację. W apteczce powinny 
się znaleźć: jednorazowe rę-
kawiczki, bandaże, kompre-
sy, plastry, nożyczki, opaski 
uciskowe, ustnik do sztuczne-
go oddychania, koc termiczny 
i chusta trójkątną. 

Wskazane też jest, aby kie-
rowca posiadał kamizelkę 
odblaskową. W razie awarii po-
mocna może okazać się rów-
nież linka holownicza. Warto 
mieć koło zapasowe i żarówki 
na wymianę.  (JM)

Co warto mieć 
w samochodzie 

PODRÓŻ
Długa podróż  
z dzieckiem bywa 
czasami wyzwaniem. 
Maluch zaczyna się 
kręcić, narzeka. Co 
zrobić, żeby spokojnie 
zniósł podróż autem?

Nie ma co ukrywać, że długa 
jazda wiąże się z nudą. To stan 
trudny do zniesienia zwłaszcza 
dla dziecka. Rodzice są bezradni 
i szukają rozwiązania, które po-
zwoli maluchowi ciekawie spę-
dzić podróż.

Starym jak świat sposobem 
jest rozmowa. Możemy wspól-
nie dyskutować o wymarzonych 
podróżach, wspominać te z prze-
szłości oraz planować następne. 
Ale nie zawsze zda to egzamin. 
Wtedy podejmujemy kolejną 
próbę i rozpoczynamy zabawy 
słowne. Jakie? Doskonale zna-
me znane „100 pytań do...” czy 
też „Słowa na literę”. Takie za-
bawy to rozrywka jak i porcja na-
uki. Warto również zabrać kilka 
ulubionych zabawek dziecka. 
W czasie jazdy malec chętnie 
się nimi zajmie. 

„Śpiewać każdy może”, więc 
dlaczego nie robić tego z dziec-
kiem podczas podróży? Na pew-
no będzie to okazja do dużej 
porcji śmiechu i wykazania się 
inwencją twórczą. Warto również 
przybliżyć maluchowi miejsce do 
którego się wybieramy. Dlate-
go też ważną pozycją może oka-
zać się przewodnik pozwalający 
poznać historię, zwyczaje oraz 
kulturę. Na popularności nie tra-
cą też książki. Często czytamy 
w podróży, co odpręża i rozwija. 
Taką formę można zastosować 
również w przypadku dziecka. 
Czytanie bajek jest jak najbar-
dziej wskazane.

Tak naprawdę wiele zależy od 
naszych pomysłów. Warto też 
pamiętać, żeby dziecko kom-
fortowo spędziło podróż. Fote-
lik może być najwygodniejszy, 
jednak podczas jazdy wskazana 
jest przerwa co 1,5-2 godziny, na 
rozprostowanie nóg. 

Oczywiście powyższe pora-
dy niekoniecznie odnoszą się do 
prowadzącego pojazd. Przede 
wszystkim musi on zwracać 
uwagę na drogę. Zabawiać ma-
lucha powinien pasażer.  (JM)

Jak umilić dziecku podróż?
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GRODZISK MAZOWIECKI
Noc z 9 na 10 kwietnia była niespo-
kojna dla mieszkańców ul. Bałtyckiej 
w Grodzisku. Doszło do sprzeczki mię-
dzy dwoma kolegami ta zakończyła 
się dramatycznie. Jeden z awan-
turników wyjął nóż i ugodził drugie-
go w brzuch. – Mężczyzna, którego 
pchnięto nożem trafi ł do szpitala, 

a ten który jest sprawcą tego zdarze-
nia do aresztu. Trwają czynności 
policyjne wraz z prokuratorskimi 
– mówił „na gorąco” asp. Sławomir 
Janowiec z Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku. Poszkodowany 
doznał rozległej rany. – Mężczyznę 
w stanie średnio-ciężkim z rozległą 

Na ul. Bałtyckiej mężczyzna 
został ugodzony nożem 

i głęboką raną ciętą zrobioną
 ostrym narzędziem w okolicy jamy 
brzusznej przewieźliśmy do grodzi-
skiego szpitala – poinformował 
Wojciech Jóźwiak z Falck Medycyna. 
Sebastian M, sprawca ugodzenia 
nożem, przyznał się do winy 
i dobrowolnie poddał karze. (SD) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Przygotowania związane 
z rozbudową Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza 
ruszyły pełną parą. 
– Z budową chcielibyśmy 
wystartować jeszcze 
w tym roku – podkreślają 
piastowscy włodarze. 

B Burza wokół „Mickie-
wicza” w końcu uci-
chła. Przypomnijmy, że 

w 2013 r. starostwo powiatowe 
odebrało prowadzenie szkoły 
miastu Piastów i zaplanowało 
przeniesienie do innej placów-
ki. Teraz sytuacja się unormo-
wała: szkołę ponownie prowadzi 
piastowski magistrat, a widmo 
zmiany lokalizacji to przeszłość. 

Zgodnie z deklaracjami władz 
Piastowa ruszyły przygotowania 
do rozbudowy szkoły. Burmistrz 
Grzegorz Szuplewski w miniony 
czwartek (14 kwietnia) podpisał 
umowę na wykonanie projektu 
nowego gmachu placówki. Do-
kumenty wraz z pozwoleniem 
na budowę mają być gotowe do 
31 października. Pracownia Ar-
chitekt Radosław Guzowski za 
ich przygotowanie zainkasuje 
blisko 394 tys. zł. 

Burmistrz Grzegorz Szuplew-
ski nie ukrywa, że inwestycja jest 
dla miasta priorytetem. – Z bu-
dową chcemy wystartować jesz-
cze w tym roku. Zależy nam na 
czasie. Liczymy na to, że skrzy-
dło dydaktyczne będzie gotowe 
na 1 września 2017 r, bo musimy 

„Mickiewicz” jest priorytetem
Budynek gimnazjum powstanie wzdłuż ul. 11 Listopada

tu przenieść gimnazjum. Ale zda-
jemy sobie sprawę, że prace mo-
gą się przedłużyć. Maksymalnie 
do końca roku. W takiej sytu-
acji gimnazjaliści i tak trafi ą do 

będzie dużym ciężarem. – Bę-
dziemy ubiegali się o dofi nanso-
wanie ze względu na to, że oba 
budynki mają spełniać standar-
dy pasywności. W grę wchodzi 
tu program Lemur, a w przypad-
ku hali sportowej także o środ-
ki związane z budową obiektów 
sportowych – zaznacza Grze-
gorz Szuplewski. 

W skrzydle znajdą się nowo-
czesne pracownie, laboratoria, 
sale językowe. – Maksymalny 
czas jaki damy wykonawcy to 
przełom roku 2017 – 2018 – 
mówi piastowski włodarz. Ten 
pośpiech jest uzasadniony. Od 
września ub. r. w budynku gimna-
zjum działalność rozpoczęła re-
aktywowana Szkoła Podstawowa 
nr 3. W przyszłym roku uczniów 
podstawówki przybędzie.

Jak prezentuje się koncepcja 
rozbudowy? Budynek gimna-
zjum powstanie wzdłuż ul. 11 Lis-
topada. Natomiast hala „zam-
knęłaby” cały kompleks od stro-
ny południowo-zachodniej. – 
W przypadku lokalizacji biblio-
teki czekamy na wizję projektan-
ta – mówi burmistrz Piastowa. 

budynku liceum. Może na po-
czątku będą trudne warunki, ale 
później będzie lepiej – podkreśla. 

W nowym gmachu miejsce 
znajdą LO Mickiewicza, Gim-
nazjum nr 2 oraz MiejskaBiblio-
teka Publiczna. Budowa nowego 
skrzydła dydaktycznego, hali 
sportowej z widownią na 300 
osób oraz nowoczesnych bo-
isk ma pochłonąć ok. 15 mln zł. 
Dla budżetu miasta inwestycja 

W nowym gmachu 
miejsce znajdą 
LO Mickiewicza, 
Gimnazjum 
nr 2 oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna
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REGION
W niedzielę, 
10 kwietnia, 
odbyły się wybory 
uzupełniające do 
rad miasta i gminy 
w Podkowie Leśnej 
i Nadarzynie. 

W mieście-ogrodzie swoje-
go przedstawiciela wskazali 
mieszkańcy okręgu nr 5. Zwy-
cięzcą został Marcin Kaliński, 
zgłoszony przez Komitet Wy-
borczy Wyborców Szacunek 
dla Podkowian – otrzymał 49 
głosów z 94 oddanych. Drugi 
z kandydatów, Szymon Czu-
pryński (Komitet Wyborczy 
Wyborców Mieszkańcy dla 
Podkowy), otrzymał o cztery 
głosy mniej od  rywala. 

Większa frekwencja była 
w Nadarzynie. W okręgu wy-
borczym nr 1 wygrał Eugeniusz 
Kucharski ze 114 głosami. Na 
jego konkurenta, Michała Śle-
dzieckiego, głosowało 71 osób. 
W okręgu nr 2 największe po-
parcie i 130 głosów uzyskał To-
masza Siwa. Na ubiegającego 
się o ponowny wybór Marcina 
Zaborowskiego, byłego radne-
go, którego mandat został wy-
gaszony, zagłosowało 81 osób. 
Trzeci kandydat, Rafał Kowal-
ski, otrzymał 13 głosów. 

5 czerwca wybory uzu-
pełniające odbędą się także 
w Brwinowie.  (SD)

Wybrano 
nowych radnych 

Wystawa kocich piękności

PRUSZKÓW
Wydarzenie 
adresowane jest do 
wszystkich, którzy 
kochają miauczące 
czworonogi. 
W ten weekend, 
16 i 17 kwietnia, 
w Pruszkowie odbędzie 
się Międzynarodowa 
Wystawa Kotów 
Rasowych.

Impreza w Hali Znicz będzie 
dostępna dla zwiedzających 
od godz. 10 do 17. Pojawią się 
hodowcy z Polski i z zagranicy. 
Oznacza to, że gości przywita 
znaczna ilość kocich piękności. 
– Najliczniej reprezentowane 
będą koty brytyjskie w róż-
nych odmianach kolorystycz-
nych, oglądać będzie można 
koty maine coon, rosyjskie 
niebieskie, syberyjskie, nor-
weskie leśne, selkirk rexy, ko-
ty tajskie czy bezwłose sfi nksy 
petersburskie – czytamy na 
stronie Polskiego Związku Fe-
linologicznego, organizatora 
Międzynarodowej Wystawy 
Kotów Rasowych.

W sobotę zwiedzający wy-
biorą „Kota Publiczności”, czy-
li takiego, który ich zdaniem 
jest najpiękniejszy. Zwycięski 

czworonóg otrzyma puchar. 
Będą też inne konkursy. Za-
równo w sobotę jak i niedzie-
lę, ok. godz. 14.30, sędziowie 
wybierą najpiękniejszego ko-
ciaka, kastrata i kota doro-
słego. Warto dodać, że kocie 
piękności będą oceniane przez 
sędziów felinologicznych z Pol-
ski i Włoch.

– Na wystawie każdy z sę-
dziów wybierze spośród ocenia-
nych przez siebie kotów jednego 
przedstawiciela danej kategorii, 
nominując go do konkursu Best 
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Urządzenie do załatwiania
spraw w ZUS-ie
PRUSZKÓW
W siedzibie 
pruszkowskiego 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych pojawiło 
się urządzenie podobne 
do bankomatu. Nie 
służy jednak do 
wydawania pieniędzy.

„Urzędomat” lub „zusomat” sta-
nął przy ul. Ołówkowej 38 i bu-
dzi duże zaciekawienie osób 
załatwiających swoje sprawy 
w ZUS-ie. Jakie jest jego prze-
znaczenie? – Samoobsługowe 
urządzenie informacyjne prze-
znaczone jest dla wszystkich 
klientów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych do samodzielnej 
obsługi spraw, umożliwia zło-
żenie wniosku lub dokumen-
tu w formie papierowej oraz 
otrzymanie potwierdzenia zło-
żenia dokumentu w ZUS – wyja-
śnia Mariusz Biegas, kierownik 

Wydziału Obsługi Klientów 
i Korespondencji w pruszkow-
skim inspektoracie.

Maszyna pozwoli zaoszczę-
dzić czas i uniknąć kolejek. Jest 
czynny przez siedem dni w tygo-
dniu, przez 24 godziny na dobę. – 
Każdy dokument składany przez 
klienta jest automatycznie kiero-
wany do dalszej obsługi. Urzędo-
mat umożliwia dostęp do portalu 
PUE (czyli do indywidualnych 
profi li), jak też do strony inter-
netowej ZUS. Mogą z niego sko-
rzystać osoby, które chcą złożyć 
dokumenty w formacie A4 do 10 
kartek – dodaje Biegas.  (EL)

ZU
S

Strażnicy wjeżdżają do Parku Anielin
PRUSZKÓW
Niektórych mieszkańców 
Pruszkowa irytuje 
fakt, że strażnicy 
miejscy wjeżdżają 
autem do Parku 
Anielin zamiast 
patrolować teren 
pieszo. Straż miejska 
odpiera zarzuty.

Z tym problemem zgłosiło się 
do nas kilku czytelników. Twier-
dzą, że straż miejska zbyt często 
korzysta z możliwości wjazdu 
samochodem do Parku Anielin. 
– Strażnicy nagminnie wjeżdża-
ją autem do parku przy ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej, nie 
podejmując żadnej interwencji. 
Kilka razy zwracałem im uwa-
gę, ale zostałem wyśmiany. Wy-
daje mi się, że park to nie jest 
miejsce do podróżowania sa-
mochodem bez celu – napisał 
jeden z czytelników na adres 
kontakt@wpr24.pl.

O wyjaśnienia w tej sprawie 
zwróciliśmy się do pruszkowskiej 
straży miejskiej. Jak się okazuje, 
napływa wiele zgłoszeń dotyczą-
cych m.in. spożywania alkoholu 
lub dewastacji urządzeń w Parku 
Anielin. – Podejmujemy bardzo 
dużo interwencji w tym rejo-
nie. Dochodzi do zniszczeń róż-
nych urządzeń, średnio w każdy 

wjazdy potwierdzają, że dochodzi 
do wielu zakłóceń porządku. Na-
łożyliśmy tam wiele sankcji man-
datowych – mówi Włodzimierz 
Majchrzak, komendant Straży 
Miejskiej w Pruszkowie. – Stąd 
bierze się duża ilość wjazdów, 
również prewencyjnych – dodaje.

Zdaniem strażników, ilość in-
cydentów rośnie gdy na Stadio-
nie Znicz Pruszków odbywają 
się mecze. – Nasi funkcjonariu-
sze podsumowali, ile interwencji 

podejmujemy jeśli chodzi o Park 
Anielin. Okazuje się, że najgo-
rzej jest gdy toczą się rozgrywki 
na Zniczu. Wtedy co chwila ujaw-
niamy, że ktoś spożywa w tym 
miejscu alkohol i, delikatnie mó-
wiąc, nieodpowiednio się zacho-
wuje – twierdzi kom. Majchrzak.

Zapowiada, że dopóki straż 
miejska będzie otrzymywać wie-
le zgłoszeń z tego rejonu, cały 
teren pozostanie objęty działa-
niami prewencyjnymi.  (SD)

weekend ktoś przewraca na bok 
przenośną toaletę, a oprócz tego 
często zbiera się tam grupa osób, 
która spożywa alkohol. Nasze 

– Podejmujemy 
bardzo dużo 
interwencji w tym 
rejonie – mówi 
kom. Majchrzak 
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In Show. Konkurs Best In Show 
odbędzie się w granicach godz. 
16.30 – czytamy dalej na stro-
nie organizatora.

Podczas imprezy odbędą się 
również targi zoologiczne – to 
okazja, aby swojemu czworonoż-
nemu pupilowi sprawić prezent.

Bilety do kupienia przed wej-
ściem na wystawę. Normalny – 
15 zł, ulgowy – 8 zł. Dzieci do lat 
3 wchodzą bezpłatnie.  (SD)

Wystawa odbędzie 
się 16 i 17 kwietnia 
w Hali Znicz
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PIASTÓW
Stołeczny klub swoich przyszłych 
sportowców chce rekrutować na 
wczesnym etapie ich przygody z pił-
ką. Młode piłkarskie talenty z Prusz-
kowa i Piastowa mogą szlifować 
umiejętności w nowo otwartym 
przedszkolu Legii. 9 kwietnia odbył 
się pierwszy pokazowy trening na 

boisku przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Piastowie. Mali piłkarze mogli 
poćwiczyć pod okiem profesjonali-
stów, zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie z maskotką – Misiem Kazkiem, 
wziąć udział w quizie z nagrodami, 
wystąpić w koszulkach z herbem 
Legii. Treningi w Piastowie będą się 

Ruszyło piłkarskie 
przedszkole Legii

odbywać w soboty w godz. 13-14. 
Zapisy trwają, a dołączyć można 
w każdej chwili, pod warunkiem, 
że są jeszcze wolne miejsca. Udział 
jest płatny. Zajęcia skierowane 
są do dziewczynek i chłopców 
w wieku od trzeciego do siódmego 
roku życia (roczniki 2008 – 2013). (EL) 

WiadomościPiątek, 15 Kwietnia 2016

reklAmA

reklAmA

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

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Centrum szkoleniowe 
stołecznego klubu ma 
powstać na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki. 
Znalezienie lokalizacji 
wcale nie było łatwe. 
W końcu wybór Legii 
padł na Urszulin.

P rzypomnijmy, że w lutym 
Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska  i Da-

riusz Mioduski, większościowy 
udziałowiec warszawskiego klubu 
podpisali (patrz zdjęcie) porozu-
mienie w sprawie budowy Aka-
demii Piłkarskiej Legii. Pozostało 
jednak pytanie, gdzie konkretnie 
powstanie. Mówiło się o Chleb-
ni, Urszulinie, Książenicach. – 
Obiekt Akademii Piłkarskiej Legii 
będzie zlokalizowany na terenie 
wsi Urszulin, tuż przy granicy 
z wsią Książenice, tak, że dojazd 
do terenu ośrodka będzie prowa-
dził od strony Książenic, od ul. 
Olszowej, która odchodzi bezpo-
średnio od ronda w Książenicach 
i biegnie do wsi Urzut w gminie 
Nadarzyn. Stąd być może mylne 
informacje, że miałby się on znaj-
dować w Książenicach. Nigdy nie 
była rozważana żadna lokalizacja 
w Książenicach – wyjaśnia Moni-
ka Kwiczak, koordynator projektu 
lokalizacji Akademii Legii.

Natomiast pod uwagę brana 
była Chlebnia. Dlaczego Akade-
mia tam nie powstanie? – Wiosną 
zeszłego roku gmina zapropono-
wała Legii lokalizację ośrodka we 
wsi Chlebnia. Miał to być teren 
dawnych stawów Chlebińskich. 
Z tą lokalizacją wiązały się jed-
nak niedogodności.

Po pierwsze, nieruchomość 
ta nie należała do zasobu gminy 
i wymagała wcześniejszego odku-
pienia jej od spółdzielni rolniczej, 

Akademia Legii w Urszulinie
Stołeczny klub znalazł konkretne miejsce na centrum szkoleniowe

czyli obecnego właściciela, a na-
stępnie wydzierżawienia terenu 
Legii. To wiązałoby się z duży-
mi kosztami dla gminy i nie do 
końca odpowiadało Legii, która 
preferowała zakup gruntu, a nie 
dzierżawę. Gmina natomiast nie 
mogła zaoferować sprzedaży 
nieruchomości ze względu na 

Warszawski klub wytrwale szu-
kał dogodnego miejsca na terenie 
gminy Grodzisk. – Legia sama za-
częła szukać innych dostępnych 
lokalizacji. Ponieważ byli bardzo 
zadowoleni ze współpracy z bur-
mistrzem i urzędem, szukali in-
nego terenu w granicach naszej 
gminy. I znaleźli. Teraz zamie-
rzają bezpośrednio zakupić te-
ren od prywatnego właściciela, 
bez pośrednictwa gminy. Była 
to ich indywidualna decyzja. To 
rozwiązanie jest korzystniejsze 
zarówno dla Legii, jak i gminy 
– przedstawia koordynator pro-
jektu lokalizacji Akademii Legii.

Kiedy ruszy budowa centrum 
szkoleniowego? Najpierw sto-
łeczny klub musi nabyć grunty. 
Monika Kwiczak: – Obecnie Le-
gia pracuje nad umowami doty-
czącymi nabycia ziemi. Nabycie 
nastąpi po przeprowadzeniu 
podziału geodezyjnego dzia-
łek. Architekci Legii kończą 
prace nad koncepcją architek-
toniczną dostosowaną do tego 
docelowego podziału. Inwestor 
prowadzi też prace nad doku-
mentacją potrzebną do wystą-
pienia o decyzję środowiskową 
i decyzję lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Są to doku-
menty niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

przepisy obowiązujące jednost-
ki samorządowe. Drugą niedo-
godnością były trudne warunki 
geologiczne oferowanej nieru-
chomości. Po przeprowadzeniu 
badań geologicznych tego tere-
nu okazało się, że ma on słabą 
nośność i wymagałby ogrom-
nych nakładów finansowych 
związanych z wymianą grun-
tu – tłumaczy Monika Kwiczak.

Obiekt Akademii 
Piłkarskiej 
Legii powstanie 
na terenie wsi 
Urszulin, tuż przy 
granicy z wsią 
Książenice  

Rywale zapewnili im awans
PRUSZKÓW
Juniorzy MKS Pruszków 
awansowali do półfi nału 
mistrzostw Polski 
w koszykówce. Duży 
udział w sukcesie 
drużyny mieli jej... 
rywale z Kobierzyc.

Pruszkowscy koszykarze nie je-
chali na turniej ćwierćfi nałowy 
do Krakowa w roli faworyta, jed-
nak zmagania rozpoczęli w im-
ponującym stylu. Pruszkowska 
drużyna na początek wygrała 
75:66 z gospodarzem, drużyną 
AZS Politechnika Krakowska 
Korona Kraków. W kolejnym 
meczu MKS rozgromił 97:76 
KKS Kobierzyce. Awans do pół-
fi nału był na wyciągnięcie ręki, 
ale sytuacja się skomplikowała. 
MKS Pruszków nie mógł prze-
grać z STK Czarni Słupsk róż-
nicą 20 punktów. Pech chciał, 
że tak właśnie się stało. Rywa-
le wygrali 91:71.

Los pruszkowskiej ekipy leżał 
w rękach KKS Kobierzyce, czyli 
zespołu, który nie miał szans na 
awans. Jednak drużyna Jerzego 

Bienkowskiego i Adama Wójci-
ka pokonała AZS Koronę Kra-
ków 84:76, co dało MKS-owi 
przepustkę do półfi nału. 

Rywalizacja z STK Czarni 
Słupsk nie ułożyła się po myśli 
pruszkowskich koszykarzy, choć 
wydawało się, że wszystko jest 
pod kontrolą. – Mecz toczył się 
tak, że mogliśmy wygrać. Jed-
nak pojawiły się głupie błędy, 
niekonsekwencja, co postawiło 
nas w trudnej sytuacji. Powie-
działem chłopakom, że jeżeli 
nie awansujemy to na własne 

życzenie. Jednak mimo porażki 
udało się dostać do półfi nału – 
mówi Bartłomiej Przelazły, tre-
ner juniorów MKS Pruszków.

Jaki cel stawia przed so-
bą drużyna w półfinałach? 
– Tam nie będzie słabych ze-
społów. Wierzę w chłopaków 
i ich możliwości. Będziemy wal-
czyli o awans – zapewnia tre-
ner Przelazły.

W półfinale MKS Prusz-
ków spotka się z Trefl em Sopot, 
Siarką Tarnobrzeg i Zastalem 
Zielona Góra.  (JM)
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Stołeczny klub znalazł konkretne miejsce na centrum szkoleniowe
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PRUSZKÓW
Policjanci z pruszkowskiej komen-
dy zatrzymali 23-latka podejrzanego 
o pobicie na stacji WKD. Do incy-
dentu na peronie wukadki doszło na 
początku marca, jednak sprawa tra-
fi ła na policję dopiero kilka dni po 
zdarzeniu. – Mężczyzna na począt-
ku marca wracał z pracy do domu. 

Czekał na stacji WKD na kolejkę kie-
dy został zaatakowany przez nie-
znanego mu człowieka. W wyniku 
zadawanych ciosów pokrzywdzo-
ny znalazł się w szpitalu ze złama-
ną żuchwą – informuje asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Wpadł sprawca marcowego 
pobicia na stacji WKD

Na początku kwietnia funkcjonariu-
szom udało się ustalić personalia 
sprawcy. 23-latka zatrzymano i usły-
szał zarzut uszkodzenia ciała. Prze-
stępstwo to zagrożone jest karą do 
5 lat pozbawienia wolności. Mężczy-
zna przyznał się do winy i dobrowol-
nie poddał karze. (EL) 

EWELINA
LATOSEK

REGION
Wiele wskazuje na to, 
że Koleje Mazowieckie 
nie odzyskają 220 mln zł
z tytułu zawyżonych 
opłat za użytkowanie 
infrastruktury 
kolejowej. Potwierdza 
to wyrok, co prawda 
nieprawomocny, 
Sądu Okręgowego 
w Warszawie. 

K M sądownie domaga-
ły się zwrotu „nadwyż-
ki” za lata 2009-2013. 

W tym okresie PKP Polskie Li-
nie Kolejowe, czyli zarządca in-
frastruktury, naliczały większe 
niż powinny opłaty za użycze-
nie torów. Tak w 2013 roku 
uznał Trybunał Sprawiedli-
wości, wskazując na wadliwość 
polskich przepisów i brak ich 
zgodności z unijnym prawem. 
Okazało się także, że PLK do 
swojego cennika wliczały opłaty 
niezwiązane bezpośrednio z ko-
rzystaniem ze szlaków. 

Dla przewoźników, którzy 
rocznie płacą dziesiątki czy 
nawet setki milionów złotych 
za możliwość korzystania z to-
rów, otworzyła się furtka do 
odzyskania części pieniędzy. 
W sumie chodzić może nawet 
o 13 miliardów złotych. W przy-
padku Kolei Mazowieckich to 
kwota 220 mln zł. Przewoź-
nik sprawę skierował do sądu, 
jednak wyrok pierwszej instan-
cji nie daje dużych nadziei na 
zwrot tych pieniędzy. Pod ko-
niec marca Sąd Okręgowy 
w Warszawie oddalił powódz-
two spółki.  

Czy przewoźnik będzie od-
woływał się od tej decyzji? 
– Wyrok jest nieprawomoc-
ny, a Koleje Mazowieckie nie 

Miliony za użytkowanie torów
Czy Kolejom Mazowieckim uda się odzyskać 220 mln zł?

otrzymały jeszcze jego pisem-
nego uzasadnienia. Wszelkie 
dalsze decyzje będą podej-
mowane po zapoznaniu się 
z uzasadnieniem – wyjaśnia 
Katarzyna Łukasik z biura pra-
sowego KM. 

Koleje Mazowieckie mają 
o co się bić, bo zamiast na opłaty, 
pieniądze mogłyby zostać prze-
znaczone np. na modernizację 

Skąd biorą się tak duże sumy? 
PKP PLK jest właścicielem po-
nad 18,5 tys. kilometrów linii 
kolejowych w całej Polsce. Od-
powiada za stan techniczny nie 
tylko samych torów, ale również 
15 tys. przejazdów kolejowo-dro-
gowych, 25 tys. mostów i innych 
obiektów inżynieryjnych, tysiące 
peronów i budynków. Za możli-
wość korzystania z tej infrastruk-
tury nalicza opłaty w oparciu 
o specjalny cennik. Zależą one od 
trasy przejazdu pociągu, jego ro-
dzaju (pasażerski czy towarowy), 
masy i częstotliwości kursów. 

Ile rocznie Koleje płacą PLK? 
Katarzyna Łukasik: – Zgodnie 
ze złożonym do Urzędu Trans-
portu Kolejowego oświadcze-
niem za 2015 rok, roczny koszt 
dostępu do infrastruktury kole-
jowej w przypadku spółki KM 
oszacowany został na kwotę 
około 120 mln zł. 

KM to jeden z najważniej-
szych przewoźników kolejowych 
w naszym regionie. Obsługuje 
nie tylko dobrze znaną pasa-
żerom linię do Skierniewic, ale 
także połączenia do Płocka, 
Skarżyska-Kamiennej, Góry 
Kalwarii czy Działdowa. W ubie-
głym roku z usług spółki skorzy-
stało ponad 63 mln osób. 

taboru. – Jeśli chodzi o pozew, 
to kwota w nim wyrażona zosta-
ła oszacowana na sumę ponad 
220 mln zł. Za tę kwotę można 
zakupić około 10-12 nowocze-
snych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych – tłumaczy Kata-
rzyna Łukasik. 

KM mają o co się 
bić, bo zamiast na 
opłaty, pieniądze 
mogłyby zostać 
przeznaczone 
np. na modernizację 
taboru

Czy Kolejom Mazowieckim uda się odzyskać 220 mln zł?
INFORMATOR KULTURALNY

Kalendarz imprez kulturalnych w naszym regonie jest coraz bogatszy. 
Gdzie wybrać się na koncert, gdzie na przedstawienie?

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

reklAmA

BRWINÓW

Tata, dziecko i uczucia
Psycholog i terapeuta 
Marcin Poncyliusz zaprasza 
na spotkanie edukacyjne 
dla ojców. Będzie to okazja 
m.in. do wymiany doświadczeń 
z innymi ojcami oraz 
lepszego zrozumienia 
potrzeb swojej pociechy.
Start: 21 kwietnia, godz. 18.00
Miejsce: ŚDPS, Grodziska 31.
Zapisy: 22 729 63 11

GRODZISK MAZOWIECKI

Stand-up Time
Ośmiu komików, osiem 
osobowości, ośmiu młodych 
Wilków polskiego stand-upu. 
To wszystko w sali widowiskowej 
grodziskiego Centrum Kultury. 
Podczas 120-minutowego 
przedstawienia będzie 
zabawnie, bez cenzury
i bardzo szczerze!
Start: 18 kwietnia, godz. 18.00.
Miejsce: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9. Bilety: 40-50 zł 

MILANÓWEK

Wesoła zabawa 
w Zielonym Dołku
W Zielonym Dołku wraz 
z sezonem wiosennym 
rozpoczną się zabawy dla 
dzieci. W programie zajęcia 
plastyczne, sportowe 
i zabawy animacyjne.
Nikt nie będzie się nudzić!
Start: 16 kwietnia, godz. 14.00.
Miejsce: Zielony Dołek, 
ul. Krótka/Fiderkiwicza. 

Warsztaty hip-hopu
Pejot i Skajs poprowadzą 
zajęcia z rapu oraz beatboxu. 
Celem warsztatów jest 
wspólne przygotowanie 
dwóch utworów. Warsztaty 
mają być idealnym wstępem 
do czerwcowej imprezy 
„Hip-hopowe szaleństwo”.
Start: 16 kwietnia, godz. 14.00.
Miejsce: Zielony Dołek, 
ul. Krótka/Fiderkiwicza. 

PIASTÓW

Kino pod krawatem
Ciekawy cykl kinowy, dedykowany 
panom, rusza w piastowskim 
MOK-u. W pierwszej odsłonie 
Kina pod Krawatem będzie 
można obejrzeć fi lm „Psy Mafi i”
Start: 20 kwietnia, godz. 19.00
Miejsce: MOK, Warszawska 24. 
Bilety: 15 zł.

PRUSZKÓW

Listy więzienne 
Moczarskich
Muzeum Dulag 121 zaprasza na 
spotkanie z cyklu Karty Historii. 
To okazja aby poznać historię Zofi i 
i Kazimierza Moczarskich, którzy 
kilka lat swojego życia spędzili 
w więzieniu stalinowskim. 
Start: 16 kwietnia, godz. 15.00.
Miejsce: Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A. 

PKF: Karbala
Głośny dramat wojenny opowia-
dający o polskich i bułgarskich 
żołnierzach walczących 
w irackim mieście Karbala. 
W trakcie muzułmańskiego święta 
bojówki z Al-Kaidy i As-Sadyry 
atakują miejscowy ratusz, gdzie 
przetrzymywani są terroryści. Wal-
czą z nimi wspomniani żołnierze.
Start: 16 kwietnia, godz. 18.00.
Miejsce: MOK „Kamyk”, 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. 
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

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

 Duża fi rma zatrudni od zaraz osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do sprzątania stacji I linii 
Warszawskiego Metra. Praca 
w pełnym wymiarze w systemie 
zmianowym. Umowa o pracę na 
cały etat. Wynagrodzenie: 
2000 zł brutto/mc. Kontakt:
 510-014-898 lub 510-012-549. 

 ► Ekspedientkę do delikatesów w Piastowie 
zatrudnię. Tel. 501005808 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► 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 

 ► Ochrona 601 350 459 

 ► Podnajmę stanowisko manicure/pedicure 
kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► 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 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, weekendy 
w domu Tel.798-365-748 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802 

 ► Zatrudnię technika farmacji 
na staż , Grodzisk Mazowiecki 
tel. 695-920-000 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom 692 871 795 

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

 ► Mieszkanie 38m Milanówek 
664 385 992 

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

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

 ► Sprzedam mieszkanie na os. Przy Pałacu 
2 pokoje 44,5m2 329 000 złotych 
tel. 512715414

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Dam pracę

Nieruchomości – inne

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

Automoto – kupię

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

Sprzedam

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

 ► 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 
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Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

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

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

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

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

 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

Zarząd Powiatu Grodziskiego 
informuje, iż w dniach od 15.04.2016 r. do 06.05.2016 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud. A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych 
do zbycia. Wykaz został także zamieszczony na stronie  
internetowej www.powiat-grodziski.pl

Firma Budokrusz poszukuje kandydatów  
na stanowisko: 

KIEROWCA BETONOMIESZARKI  
umowa o współpracy (samozatrudnienie),

miejsce pracy: Warszawa 
wymagania: min. 2 letnie doświadczenie  

na podobnym stanowisku, karta kierowcy,  
świadectwo kwalifikacji, aktualne badania lekarskie  

i psychologiczne, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. C.

CV prosimy przesyłać na adres:   
d.giera@budokrusz.pl, tel. 602-255-246

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. 
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