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G R O D Z I S K  M A Z .
Ci, którzy trafi ają na grodziski 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
dziwią się, że są wstępnie 
badani bez ofi cjalnej 
rejestracji w szpitalu, 
a następnie odsyłani do 
Nocnej Pomocy Lekarskiej. 

SOR-y to oddziały szcze-
gólne. W założeniu ich 
zadaniem jest ratowanie 
zdrowia i życia w nagłych 

przypadkach. Wiele osób decydu-
je się jednak szukać tam pomocy 

w sytuacjach niewymagających 
natychmiastowej interwencji 
lekarskiej. Wstępną ocenę, kto 
kwalifi kuje się do leczenia szpi-
talnego, a kto nie, jeszcze przed 
rejestracją w grodziskim SOR 
przeprowadza ratownik medycz-
ny lub pielęgniarka. Fakt, że od-
bywa się to przed dopełnieniem 
formalności, dziwi wielu pacjen-
tów i nasuwa pytania o legalność 
takiego postępowania. 

– W przypadku pojawienia się 
w SOR pacjenta bez skierowa-
nia ocena ratownika jest istotna 
dla przekierowania pacjenta do 
Nocnej Pomocy Lekarskiej, bo 

An
na

 S
oł

ty
si

akSprawa osób zgłaszających się na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w grodziskim Szpitalu Zachodnim

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

SOR nielegalnie odsyła pacjentów?
taka u nas w szpitalu funkcjonu-
je. Jest to przekierowanie do leka-
rza, a nie w przestrzeń kosmiczną. 
Nikt nie odmawia świadczeń me-
dycznych, jedynie jest to kwestia 
ich poziomu. Albo jest to zareje-
strowanie, czyli przyjęcie do od-
działu, założenie historii choroby 
i hospitalizacja, albo Nocna Pomoc 
Lekarska. Jeśli w naszej ocenie 
osoba może być leczona ambu-
latoryjnie, wtedy zostaje skiero-
wana do NPL – wyjaśnia dr Marek 
Janicki, ordynator SOR w grodzi-
skim Szpitalu Zachodnim.

Moją pasją są wyścigi 
motocyklowe  8
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– Wiemy, że prace będą podzielone na trzy etapy. Drugi zakłada całkowite 
zamknięcie obu jezdni na odcinku od Bohaterów Warszawy do Partyzantów. 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa, o remoncie „wąskiego gardła” w Al. Jerozolimskich 
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Gwiazdy na pożegnanie lata
P R U S Z K Ó W

Z pewnością będzie to 
jedna z najciekawszych 
imprez na koniec lata 
w naszym regionie. 
18 września Pruszków 
odwiedzą Mezo, Kamil 
Bednarek i zespół Kult. 

C hodzi o imprezę „Że-
gnaj lato na rok…”, któ-
ra na stałe wpisała się 
w kalendarz kulturalny 

Pruszkowa i cieszy się dużym po-
wodzeniem. Każdego roku, tuż po 
zakończeniu wakacji liczne grono 
pruszkowian wspólnie żegna naj-
cieplejszą porę roku i nie narzeka 
na nudę. W harmonogramie za-
wsze jest miejsce na gry i zaba-
wy dla dzieci, wyjątkowe pokazy 

„Mam talent!”, o którym jest głośno 
nieprzerwanie od 2010 r. Gwiazda 
wieczoru to zespół Kult – na scenie 
pojawi się o godz. 18. To legendar-
na polska grupa muzyczna grająca 
alternatywny rock. Z pewnością nie 
zabraknie największych hitów ta-
kich jak: „Dziewczyna bez zęba na 
przedzie”, „Polska”, „Czarne Słońca”.

Od kilku lat impreza „Żegnaj lato 
na rok...” organizowana jest w poło-
żonym na pruszkowskim Żbikowie 
Parku Mazowsze i tym razem nie 
będzie inaczej. Mieszkańców, któ-
rzy mają nieco dalej do tego miejs-
ca dowiozą autobusy przygoto-
wane specjalnie na tę okazję. Odjadą 
z os. Staszica, przystanku przy 
ul. Spacerowej oraz stacji WKD.

Start imprezy już w najbliższą 
niedziele, 18 września! [SD]

oraz… koncerty! A w tym roku na 
scenie pojawią się gwiazdy.

Jako pierwszy – o godz. 15 – wy-
stąpi Mezo, który wykona swo-
je największe przeboje. Półtorej 

P R U S Z K Ó W
Widownia na pl. Jana Pawła 
II wypełniła się po brzegi. 
W trakcie ostatniego 
w tym roku seansu 
Pruszkowskiego 
Kina Letniego widzowie 
obejrzeli „Makbeta”.

W minioną niedzielę 
(11 września) od-
był się już ostatni 
seans PKL w tym 

roku. Pokaz specjalny był czę-
ścią Pruszkowskiego Festiwalu 
Archeologicznego „ARTEfakty”. 
Na trzy dni Pruszków zamienił 
się w przepełnioną starożytny-
mi legionami i rzemieślnika-
mi osadę. Po emocjonujących 

Ambicje podsyca w nim Lady 
Makbet (Marion Cotillard). 
Przepowiednia w końcu się 
spełnia. Makbet zasiada na 
tronie, jednak zdobycie ko-
rony wiąże się ze spiskami, 
zdradą i rozlewem krwi.

Seans spodobał się widzom, 
tak jak i cała tegoroczna edycja 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go. – Kino jak zwykle okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Faj-
nie było obejrzeć fi lm pod go-
łym niebem. Czekamy już na 
kolejną edycję kina – zaznaczył 
Michał, który na PKL przyszedł 
z dziewczyną. – Super fi lm, su-
per pokaz! Szkoda tylko, że to 
już ostatni seans – mówiła 
po projekcji Ewa.

„Makbet” przyciągnął widzów
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– Kino jak zwykle okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Fajnie było obejrzeć fi lm 
pod gołym niebem – zaznaczył Michał, 
który na PKL przyszedł z dziewczyną  
atrakcjach festiwalowych, przy-
szedł czas na równie emocjo-
nujący seans PKL. Widzowie po 
raz kolejny nie zawiedli. Film 
„Makbet” sprawił, że na pl. Jana 
Pawła II prawie wszystkie miej-
sca były zajęte.

Ekranizacja szekspirowskie-
go dramatu w reżyserii Justina 
Kurzela rozgrzała atmosferę 
tego wieczoru. Lord Mak-
bet (Michael Fassbender) od 
wiedźm dowiaduje się, że bę-
dzie miał świetlaną przyszłość. 

Filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zorganizowali 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Media. 
W tym roku sponsorem głów-
nym był Odyssey – nowy sa-
lon marki Nissan w Pruszkowie. 
Partnerzy projektu: Auto Servi-
ce Zalewscy, Decathlon Okęcie, 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej, 
Play Salon Pruszków, E. Leclerc, 
Factory, LongBridge, MTZ Cli-
nical Research. [AS]

A co jeśli pacjent po odesłaniu 
nie dotrze do NPL? – Czasem 
jest tak, ze osoba zarejestrowana 
w SOR, mająca założoną historię 
choroby, czeka kilka godzin i idzie 
do domu. Podobnie w przypadku 
NPL. Jeśli komuś nie chciało się 
tam iść, to jego prywatna sprawa 
– mówi ordynator. 

Wątpliwości co do takiego 
sposobu funkcjonowania gro-
dziskiego Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego ma jednak  
Marek Balicki, były minister 
zdrowia i wieloletni dyrektor 

Stanowisko mazowieckiego 
NFZ jest jednak jednoznaczne. 
– Należy podkreślić, że SOR udzie-
la pomocy w zakresie niezbędnym, 
aby nie doszło do pogorszenia 
stanu zdrowia, bądź utraty życia 
przez pacjenta, a nie w każdym 
wypadku zgłoszenia pacjenta – 
zaznacza Piotr Kalinowski. 

Jak przekonuje dr Marek Ja-
nicki, bez tego funkcjonowanie 
oddziału byłoby sparaliżowane. 
– Często jest tak, że przychodzą 
do nas pacjenci, którzy chcą omi-
nąć wizytę u lekarza podstawowej 

O opinię w tej sprawie popro-
siliśmy mazowiecki oddział Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. 
– Pacjent hospitalizowany w SOR 
w zależności od sytuacji zdrowot-
nej otrzymuje: kartę informacyjną 
dla lekarza POZ, receptę, skiero-
wanie do poradni specjalistycz-
nej, wyniki badań diagnostycznych 
(w tym zdjęcia RTG, jeśli były wy-
konane) lub zostaje przewie-
ziony na specjalistyczny oddział 
szpitalny albo do innej placówki 
leczniczej. Pacjent, u którego nie 
podjęto czynności medycznych 
(którego stan zdrowia nie kwalifi -
kował do otrzymania świadczenia 
w SOR), nie otrzymuje dokumentu 
określającego zakres takich czyn-
ności. Sama wizyta zostaje odno-
towana w tzw. księdze głównej 
– mówi Piotr Kalinowski z ze-
społu prasowego NFZ Mazowsze.  

Jak informuje NFZ, SOR nie 
udziela wszystkich świadczeń 
zdrowotnych. – W przypadku 
nagłego zachorowania (które nie 
jest jednocześnie nagłym zagro-
żeniem życia) świadczeń udziela 
lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ). Jeżeli lekarz rodzin-
ny nie jest dostępny, wtedy pomoc 
medyczną udzielają przychodnie, 
które świadczą usługi poza godzi-
nami pracy lekarza POZ – wyja-
śnia Piotr Kalinowski. 

Pozostaje jednak pytanie o od-
powiedzialność za ewentualny błąd 
i odesłanie pacjenta, którego stan 
wymaga specjalistycznej pomocy 
w szpitalu. – Nocna Pomoc Lekar-
ska jest w tym samym budynku. 
Jeśli stan pacjenta pogorszy się 
w NPL, to mamy od lat wdrożony 
system ratownictwa wewnątrzsz-
pitalnego. Leci tam wówczas ze-
spół z SOR. Funkcjonuje to dobrze 
– mówi dr Marek Janicki, ordyna-
tor grodziskiego SOR.

SOR nielegalnie
odsyła pacjentów?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– Zgłaszają się pacjenci, którzy 
w ogóle nie powinni się na SOR znaleźć. 
To 70-75 proc przypadków – wyjaśnia 
ordynator grodziskiego SOR 
warszawskich szpitali. – Każda 
działalność musi być udokumen-
towana. Rozumiem, że pacjenci 
przechodzą tzw. triaż, czyli po-
dział na pacjentów pilnych, śred-
nio pilnych i niepilnych, co może 
robić ratownik medyczny lub pie-
lęgniarka. Ale wszyscy pacjenci 
powinni być zarejestrowani – 
mówi w rozmowie z nami.
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opieki zdrowotnej, bo wydaje im 
się, że od ręki zrobią wszystkie 
badania. Zgłaszają się pacjenci, 
którzy w ogóle nie powinni się 
na SOR znaleźć. To 70-75 proc 
przypadków – wyjaśnia ordy-
nator grodziskiego SOR. – A to 
sprawia, że z opóźnieniem pomoc 
otrzymują ci, którzy najbardziej 
jej potrzebują – dodaje.

2 mln „lewych”
papierosów

G R O D Z I S K  M A Z .
Pięciu mężczyzn 
przewoziło kartony 
z paczkami papierosów 
bez polskich znaków 
akcyzy. Wpadli. Grodziscy 
policjanci dotarli też do 
„magazynu”.

Cała sprawa rozpo-
częła się od kontroli 
drogowej w Gro-
dzisku Mazowiec-

kim przeprowadzonej w no-
cy. Policjanci zwrócili uwagę 
na dostawcze iveco, które na 
widok radiowozu raptownie 
skręciło w jedną z ulic. Posta-
nowili zatrzymać pojazd. Po 
wylegitymowaniu pięciu męż-
czyzn w wieku od 23 do 44 lat 
jadących tym autem okaza-
ło się, że jeden z nich posiada 
przy sobie dwie fi olki z białym 
proszkiem. Ponadto pojazd był 
wypełniony po brzegi papiero-
sami bez akcyzy – około milion 
sztuk. Mężczyzn zatrzymano.

Policjanci ustalili miejsce 
pochodzenia nielegalnych 
wyrobów tytoniowych. Gdy 
udali się do wskazanego ma-
gazynu ujawnili kolejny milion 
sztuk gotowych papierosów, 
a także produkty do ich wy-
tworzenia. Mężczyznom po-
stawiono zarzuty paserstwa 
wyrobów akcyzowych. Do-
datkowo 33-latek odpowie 
za posiadanie mefedronu. 
Sąd zdecydował o areszcie na 
okres 3 miesięcy dla wszyst-
kich zatrzymanych.

Z tytułu nieopłaconego po-
datku skarb państwa stracił 
ponad milion złotych. Jak 
twierdzą policjanci sprawa 
ma charakter rozwojowy. [SD]
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godziny później będzie można 
spodziewać się wykonawcy mu-
zyki reggae, Kamila Bednarka! To 
uczestnik trzeciej edycji programu 

Gwiazda wieczoru 
to zespół Kult – na 
scenie pojawi się 
o godz. 18. Z pewnością 
nie zabraknie 
największych 
hitów grupy

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
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47    dni– tyle potrwa remont toru nr 1 na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej pomiędzy sta-
cjami Komorów – Podkowa Leśna Główna. Remont będzie prowadzony w trzech etapach. 

Podróżni powinni przygotować się na utrudnienia i zmiany rozkładów jazdy. Remont zakończy 
się 31 października 2016 r. 47P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6P i ą t e k ,  1 6  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Pociąg do Czech zatrzyma się 
w Pruszkowie i Grodzisku?

R E G I O N
Czeski przewoźnik, 
LEO Express planuje 
wprowadzić usługi 
pasażerskie na trasie od 
Warszawy do czeskiej 
Pragi. Co ciekawe, pociągi 
miałyby zatrzymywać się 
na stacjach w Pruszkowie  
i Grodzisku Mazowieckim. 

P owiadomienie o pla-
nach czeskiego prze-
woźnika dotarło do 
Urzędu Transportu 

Kolejowego 9 września. Spółka 
z Czech otrzymała już certyfi-
kat bezpieczeństwa „A”, wyda-
ny przez tamtejszego regulatora  
– Drážní úřad. Obecnie toczy się 
postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania certyfikatu 
bezpieczeństwa „B”. Zaskaku-
jącym faktem jest to, że: – LEO 
Express deklaruje gotowość uru-
chomienia tego połączenia od  
1 listopada 2016 r. – czytamy na 
stronie internetowej UTK.

Jednak dla mieszkańców na-
szego regionu z pewnością naj-
ciekawszym faktem jest to, na 

Zawiercie, Grodzisk Mazo-
wiecki, Pruszków, Warszawa Za-
chodnia, Warszawa Centralna, 
Warszawa Wschodnia. Cała tra-
sa ma długość 715 km, z czego  
366 km przebiega przez tery-
torium Polski, a 385 km przez 
Czechy – informuje UTK.

Pociąg do Polski miałby przy-
jeżdżać późnym wieczorem, zaś 
wyjazd do Czech planowany był-
by w godzinach nocnych. [SD]

jakich stacjach będą zatrzymy-
wać się składy. – Codziennie ma 
jeździć jedna para pociągów na 
trasie Praha hl. n., Praha-Libeň, 
Kolín, Pardubice hl. n., Zábřeh 
na Moravě, Olomouc hl. n., Pře-
rov, Hranice na Moravě, Suchdol 
nad Odrou, Studénka, Ostrava-
-Svinov, Ostrava hl. n., Bohu-
mín, Zebrzydowice, Pszczyna, 
Tychy, Katowice, Sosnowiec 
Główny, Dabrowa Górnicza, 

Czy czeka nas 
komunikacyjny paraliż?

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Nie mamy dobrych wieści  
dla kierowców. Wiele 
wskazuje na to, że remont 
„wąskiego gardła”  
w Al. Jerozolimskich  
(dw 719) będzie wymagał 
całkowitego zamknięcia 
remontowanego odcinka. 

P oszerzenie „wąskiego 
gardła” to jedna z naj-
bardziej wyczekiwanych 
inwestycji drogowych  

w Pruszkowie. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, który jest za-
rządcą wspomnianej arterii, wy-
brał już firmę, która zajmie się nie 
tylko robotami drogowymi, ale  
i wodociągowymi (w ramach in-
westycji przebudowana zostanie 
również magistrala wodociągowa). 
Umowa z wykonawcą poszerzenia 
wąskiego gardła jest już podpisa-
na. Strabag za ponad 20 mln zł ma 
wykonać prace drogowe i wodo-
ciągowe do końca sierpnia 2017 r. 
Wykonawca przygotowuje się do 
rozpoczęcia robót, ale nim prace 
wystartują konieczne jest przygo-
towanie tymczasowej organizacji 
ruchu, a ta jest już prawie gotowa.
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Sugestie...
Pierwotnie zakładano, że roboty 
będą wykonywane pod ruchem. 
Drogowcy najpierw mieli wy-
budować nową nitkę, a następ-
nie „przełożyć” na nią ruch z tej 
istniejącej i zabrać się za remont 
starej. Czy ten scenariusz nadal 
jest realny? – My możemy jedy-
nie zasugerować wykonawcy, 
jak powinien się odbywać ruch 
w trakcie prac. Ostateczną de-
cyzję podejmuje Departament 
Nieruchomości i Infrastruktury 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. Przekazaliśmy plac bu-
dowy, a wykonawca przygotowuje 
projekt organizacji ruchu. Projekt 
musi zostać zaopiniowany przez 
policję, straż pożarną oraz lokal-
ne samorządy. Liczymy na to, że 
wszyscy przyjrzą się dokumentom 

i je przestudiują. Chcemy unik-
nąć sytuacji, w której będziemy 
zmieniać coś już pod ruchem. Po 
to projekt jest opiniowany, żeby 
każdy dał nam swoje wskazów-
ki i uwagi przed wdrożeniem no-
wych rozwiązań. To bardzo ważne, 
ponieważ codziennie w tym miej-
scu przejeżdża 40 tys. pojazdów 
– mówi nam Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW. – O or-
ganizacji na czas prac będziemy 
informować wcześniej. Były su-
gestie, by prace były prowadzo-
ne pod ruchem, ale trudno nam 
powiedzieć jak to będzie – dodaje. 

Całkowite zamknięcie
Jak widać drogowcy są oszczędni 
w przekazywaniu szczegółowych 
informacji. Okazuje się jednak, że 
projekt tymczasowej organizacji 

ruchu trafił już do pruszkowskiego 
magistratu w celu zaopiniowania. 
Więcej informacji na temat roz-
wiązań drogowych przekazał nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Wiemy, że prace będą 
podzielone na trzy etapy. W pierw-
szym drogowcy zajmą się przygo-
towaniem terenu. Drugi zakłada 
całkowite zamknięcie obu jezdni 
na odcinku od Bohaterów Warsza-
wy do Partyzantów. Skrzyżowa-
nia będą wtedy przejezdne. Ostatni 
etap to przebudowa wspomnia-
nych skrzyżowań, ale to ma iść 
szybko – zaznacza Kurzela. 

Paraliż?
Czy zamknięcie tego fragmen-
tu Al. Jerozolimskich sparaliżuje 
Pruszków? Skoro skrzyżowania 
w czasie prac mają być przejezdne 
to kierowcy będą mogli korzystać 
z dw 719. Pytanie tylko czy drogo-
wcy będą pamiętali o przeprogra-
mowaniu sygnalizacji świetlnej 
na wspominanych krzyżówkach. 
Najgorszy będzie trzeci etap, czyli 
zamknięcie skrzyżowań. Z Prusz-
kowa będzie można się wydostać 
jedynie przez Pęcice i autostra-
dę A2. Kolejny „wyjazd”, czyli  
ul. Warsztatowa, w tym czasie 
również będzie rozkopany.

dni

Drogowcy planują całkowite zamknięcie fragmentu dw 719
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P R U S Z K Ó W

Przemoc domowa jest dużym pro-
blemem. Jak z nią walczyć? Pomoc-
ną dłoń wyciągają organizatorzy 
kampanii społecznej „Kopiuj-Wklej. 
Pokaże mi ten lepszy świat”. 17 wrze-
śnia w Parku Potulickich odbędzie się  
w godz. 11-14 piknik rodzinny, podczas 
którego będzie można poznać właś- 

ciwe wzorce wychowawcze. Będzie 
też wiele atrakcji. Dzieci skorzystają  
np. z przejażdżki na koniu i kucyku. Spe-
cjaliści Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie, którzy wraz z Hufcem ZHP 
Pruszków organizują piknik, posłużą 
fachową pomocą. Poruszone zosta-
ną zagadnienia związane z przemocą 

Rodzinny piknik 
w Parku Potulickich

w rodzinie, metodami wychowania 
dziecka, pokonywaniem trudności 
życiowych. Wyświetlony będzie tele-
dysk promujący kampanię. Uczestnicy 
otrzymają upominki w postaci koszu- 
lek z logo akcji. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły Gazeta WPR oraz  
portal WPR24.pl. [JM]  

Reklama

R A S Z Y N
Przy ul. Poniatowskiego 
w Raszynie powstaje 
przedszkole. Ważnym 
krokiem na drodze do 
realizacji inwestycji  
było wmurowanie 
kamienia węgielnego  
oraz podpisanie  
aktu erekcyjnego.  
W uroczystości udział 
wzięła minister edukacji 
Anna Zalewska. 

B udowa przedszko-
la przy ul. Poniatow-
skiego była długo 
wyczekiwana. Po-

przedni obiekt rozebrano, gdyż  
jego stan nie był zadowala-
jący. Dzieci przeniesiono do 
placówki przy ul. Lotniczej. 
Gmina podjęła niezbędne kro-
ki na drodze do budowy no-
wego przedszkola. Pierwotnie 
przy ul. Poniatowskiego miał 
powstać obiekt z sześcioma 
oddziałami, jednak ostatecz-
nie zdecydowano się na osiem.

W kwietniu br. ogłoszono 
postępowanie przetargowe na 
wykonanie zadania. Dwa mie-
siące później podpisano umowę 
ze zwycięzcą i budowa ruszy-
ła. 7 września odbyła się uro-
czystość wmurowania kamienia 
węgielnego oraz podpisania 
aktu erekcyjnego przy udziale 
m.in. minister edukacji narodo-
wej Anny Zalewskiej, wojewody 

mazowieckiego Zdzisława Si-
piery, starosty pruszkowskiego 
Maksyma Gołosia, władz gminy 
oraz rodziców.

Zebrani mogli zobaczyć wy-
stęp artystyczny dzieci, który 
wieńczył uroczystość. Minister 
Zalewska spotkała się w budyn-
ku biblioteki z władzami gminy 
oraz nauczycielami.

Raszyńskie przedszkole  
powstaje w technologii trady-
cyjnej. Znajdzie się w nim do-
datkowe 100 miejsc dla dzieci. 

Kamień węgielny 
pod przedszkole

i Bąków (obszar II) również 
postawili na sport. Najwięcej 
punktów zdobył pomysł budo-
wy boiska wielofunkcyjnego. Na 
Tworkach i Malichach (obszar III) 
powstanie „Inkubator świetlicy 
osiedlowej”. Natomiast pruszko-
wianie z Wyględówka, Ostoi i Os. 
Marii (obszar IV) zagłosowali na 
plac zabaw dla psów – ogródek 
Agility. W centrum (obszar V) zo-
staną zorganizowane cykliczne 
spotkania seniorów „Seniora-
da”. Mieszkańcy z okolic stacji 
kolejowej i parku Kościuszki za 
najlepszy uznali pomysł na kon-
trapas rowerowy w ul. Chopi-
na. Natomiast pruszkowianie 

z osiedli Staszica i Prusa posta-
wili na stworzenie projektu bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego.

W głosowaniu wzięło udział 
2457 osób, czyli 5,1 proc. upraw-
nionych do głosowania. Czy to 
dużo czy mało – ciężko ocenić. 
Zespół przygotowujący budżet 
obywatelski w Pruszkowie z te-
go wyniku jest zadowolony. – Fre-
kwencję należy uznać za sukces 
ponieważ budżet obywatelski to 
nowość w Pruszkowie. Dla po-
równania w Warszawie w I bu-
dżecie wzięło udział 7,55 proc., 
Sopocie w 2012 r – 6,78 proc., 
a w Radomiu – 4,3proc. – mó-
wi nam Michał Landowski, 

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z KÓ W
Pruszkowski budżet 
obywatelski zaczyna się 
urzeczywistniać. 
Do 13 września mieszkańcy 
mogli głosować na 
zgłoszone projekty. Wiemy 
już, które pomysły zyskały 
aprobatę pruszkowian. 

B udżet obywatelski to 
w Pruszkowie nowość. 
Przygotowania do jego 
wdrożenia trwały dość 

długo, ale wiele wskazuje na to, 
że cierpliwość mieszkańców zo-
stanie wynagrodzona. Początko-
wo miasto zostało podzielone na 
siedem obszarów, a każdy z nich 
otrzymał część pieniędzy z puli 
blisko 1 mln zł. Następnie chęt-
ni mogli zgłaszać pomysły do 
budżetu. Każda propozycja mu-
siała uzyskać poparcie większej 
grupy mieszkańców. Na począt-
ku września pruszkowianie mo-
gli wybrać najciekawsze projekty  
w drodze głosowania. 

My wiemy już, które uzyska-
ły najwięcej głosów. Na Gąsinie 
(obszar I) za najciekawszy uzna-
no projekt budowy boiska spor-
towego. Mieszkańcy Żbikowa 

Mieszkańcy wybrali już najlepsze projekty

Pruszkowski budżet obywatelski 
nabiera kształtów

przewodniczący zespołu ds. bu-
dżetu obywatelskiego. – Oczy-
wiście są miasta w których 
frekwencja jest o wiele wyższa – 
będziemy dążyć do jej poprawy. 
Musimy dotrzeć do mieszkańców, 
nie tylko z informacją o budżecie, 
ale i z przekazem w jaki sposób 
może być on rozwiązaniem lo-
kalnych potrzeb w mieście. Mu-
simy zakończyć ewaluację całego 
procesu, ale mamy już pierwsze 
wnioski w jaki sposób ulepszyć 
procedurę oraz zachęcić większą 
liczbę mieszkańców do udziału 
głosowaniu – dodaje. 

Wyniki głosowania to jednak nie 
koniec. Teraz ranking trafi do ra-
dy programowej ds. budżetu oby-
watelskiego. Ta stworzy finalną 
listę rekomendowanych projek-
tów. A to oznacza, że jest szansa 
na to, by zrealizowanych zostało 
więcej przedsięwzięć. – Według 
mojej oceny w niektórych obsza-
rach będzie realizowanych kilka 
projektów. Szansę mają również 
projekty „tańsze”, które uzyskały 
mniejszą liczbę punktów. Moż-
liwość realizacji będzie miał też 
jeden projekt z obszaru III, w któ-
rym była najwyższa frekwencja, 
jeśli chodzi o udział w całym gło-
sowaniu blisko 15 proc. – zdra-
dza Landowski.
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W dwukondygnacyjnym obiekcie 
będą m.in. osiem sal z łazienka-
mi i pomieszczeniem socjalnym, 
szatnie, część administracyjną, 
a także kuchnię i jadalnię. Inwe-
stycja pochłonie blisko 10 mln 
zł. Planowany finał budowy to 
czerwiec 2017 r. [JM]

Inwestycja 
pochłonie 
blisko 10 mln zł. 
Planowany termin 
finału budowy to 
czerwiec 2017 r.

WOLA KRAKOWIAŃSKA
Tragedia w Woli 
Krakowiańskiej. Dwóch 
nastolatków wjechało 
skuterem wprost 
pod nadjeżdżającego 
Mercedesa. Jeden  
z chłopców zginął  
na miejscu. 

P rzejażdżka skuterem 
dwóch 12-latków za-
kończyła się drama-
tem. Do zdarzenia 

doszło 9 września na ulicy Złotej, 
na którą dzieci wyjechały z drogi 
podporządkowanej pod rozpę-
dzony samochód. Niestety, mimo 
długiej reanimacji zmarł jeden 

Tragiczna przejażdżka skuterem
z chłopców. Jednak walka o ży-
cie drugiego z nich cały czas to-
czy się w szpitalu. – Stan dziecka 
jest ciężki. Obecnie przebywa  
w stanie śpiączki farmakologicz-
nej – mówiła nam st. asp. Ma-
rzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Okoliczności tego zdarzenia 
cały czas są badane. Sprawę po-
prowadzi pruszkowska prokura-
tura, do której trafią wszystkie 
materiały zebrane przez poli-
cję. Wiadomo tylko, że nastolat-
kowie jechali drogą gruntową 
w kierunku ulicy Złotej. Wje-
chali wprost pod nadjeżdżają-
cego Mercedesa zmierzającego 
w kierunku Tarczyna. 12-latkowie 

najprawdopodobniej nie za- 
uważyli samochodu.

Warto dodać, że zgodnie 
z przepisami skuterem o po-
jemności nie przekraczającej  

50 ccm mogą jeździć osoby po-
siadające prawo jazdy kategorii 
AM. Aby je uzyskać trzeba mieć 
ukończone 14 lat. 

***

13 września w Jaktorowie samo-
chód potrącił 9-latka. – O go- 
dzinie 17.46 dyżurny policji prze- 
kazał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym w Jaktorowie na ulicy 
Cichej. 9-latek jechał na rowerze 
i został potrącony przez samo-
chód. Dziecko z urazem głowy 
przewieziono do szpitala w War-
szawie – mówił Wojciech Jóź-
wiak, rzecznik prasowy Falck 
Medycyna. [SD, JM]
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Na ul. Chopina powstanie kontrapas rowerowy
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Moje życie uległo całkowitej zmianie

W szystko zaczęło się 
od badań kontrol-
nych, które zrobi-
łam w marcu. I nagle 

szok, z laboratorium trafiłam bezpo-
średnio do gabinetu lekarza,padają 
słowa cukrzyca... powinnam panią 
hospitalizować. Ponieważ doskonale 
znam tę chorobę, poczułam jak wia-
dro lodowatej wody wylewa mi się 
na głowę. Decyzja przyszła w parę 
sekund: spróbuję metodą natural-
ną, bez leków, tylko dieta i ćwicze-
nia. Jak nie wyjdzie, wtedy wezmę 
pod uwagę farmakologię. Wycho-
dząc od lekarza już byłam na die-
cie, oczywiście tylko mentalnie, bo 
prawdziwą przygodę z dietetykiem 
zaczęłam parę dni później. 

Pani Wioleta ułożyła dla mnie spe-
cjalny jadłospis,musiałam wyrzucić 
z diety produkty, które podnoszą po-
ziom cukru we krwi. Początki były 
naprawdę ciężkie,moje otoczenie nie 
za bardzo dostosowało się do mo-
jego nowego trybu życia. Wiecznie 
ktoś coś jadł, czego ja nie mogłam, 
wszyscy namawiali mnie: spróbuj 
chociaż kawałek, nic ci się nie sta-
nie. Z resztą tak jest do dziś. Nikt nie 
rozumiał, że jeśli się złamię, to będzie 

nie słuchaj co mówią, sam decyduj 
o swoim życiu. Niech nikt mi nie 
mówi, że to trudne, że się nie da. 
CHCIEĆ TO MÓC – Kinga Gajewska.

Dietetyk Wioleta Kowalska 
Pani Kinga po pierwszej wizycie 
w gabinecie szybko wprowadzi-
ła zmiany w odżywianiu i zastoso-
wała się do zaleceń. Spotykałyśmy 
się regularnie, omawiałyśmy wyni-
ki i układałam kolejny jadłospis. Pani 
Kinga zawsze miała ze sobą przygo-
towane posiłki i spożywała je regu-
larnie, bez względu na to w jakim 
miejscu się znajdowała. Jest wspa-
niałym przykładem do naśladowania  
i motywuje innych do walki o wła-
sne zdrowie. 

oznaczało wyrok skazujący mnie na 
leki cukrzycowe.

Zmieniłam  styl życia, nawet zmie-
niłam fryzurę. Dziś z uśmiechem na 
twarzy wspominam moje 79 kg oraz 
cukier na poziomie 250.Obecnie ważę 
59 kg mam figurę jakiej nie miałam 
nawet będąc nastolatką, cukier pra-
wie idealny. Czuję się rewelacyjnie, 
kondycję mam taką , że mogę brać 
udział w maratonach. 

Rady dla wszystkich
Musisz zmienić swoje podejście, 
a uda Ci się osiągnąć cel,trzeba być 
konsekwentnym w swoim posta-
nowieniu.Musisz zacząć ćwiczyć 
regularnie i zmienić swoje nawy-
ki żywieniowe. Nie patrz na innych, 

Artykuł sponsorowany

Przychodnia Progress Clinic
Ul. Okrężna 51
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Godziny otwarcia – pon - pt – 9-21, sob – 10-14
Nr tel. 22 888 55 55

PRZYJMUJĄ U NAS LEKARZE SPECJALIŚCI:
Chirurg • Ortopeda • Ginekolog • Reumatolog • Neurolog

Psychiatra • Choroby Zakaźne • Choroby Wewnętrzne
Pediatra • Internista • Leczenie Przewlekłego Bólu

Dietetyk • Psycholog • Chirurgiczne Zabiegi Ambulatoryjne  
• Pełen zakres badań USG • Doppler • Echo Serca  

• Leczenie Niepłodności • Leczenie trudno gojących się ran 
• Badania Diagnostyczne • Diety Indywidualne • Ozonoterapia
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Ostrożnie 
z lekami 
bez recepty

L E K I
Według statystyk 
Polacy rocznie 
spożywają około 
2 miliardów tabletek 
przeciwbólowych. 
Do tego dochodzą 
leki bez recepty
i suplementy diety. 
Czy jesteśmy narodem 
lekomanów?

P od względem ilo-
ści przyjmowanych 
na własną rękę me-
dykamentów wy-

przedzają nas w Europie tylko 
Francuzi. Z innej statystyki 
wynika, że każda dorosła oso-
ba w Polsce łyka dziennie śred-
nio cztery pastylki. A mowa tu 
tylko tych lekach, do których 
kupna nie potrzebujemy re-
cepty. Najczęściej sięgamy po 
tabletki przeciwbólowe, specy-
fi ki na przeziębienie i gorączkę, 
bóle gardła, kaszel, dolegliwo-
ści żołądkowo-jelitowe. 

Czy taka samodzielna terapia 
służy naszemu zdrowiu? Przy 
przesadnej skłonności do sięga-
nia po pastylki czy syropy, mo-
że przynieść efekty odwrotne 
do oczekiwanych. Przyczyn jest 
kilka. Więcej tabletek to większe 
obciążenie dla wątroby, która 
i tak musi sobie radzić z in-
nymi złymi nawykami, w tym 
z piciem alkoholu. Większość 
z nas nie posiada też odpowied-
niej wiedzy farmaceutycznej, 
aby dobrze dobrać lek, które-
go potrzebuje nasz organizm. 
Często kończy się to przyjmo-
waniem medykamentów, któ-
rych wcale nie potrzebujemy. 
A żeby uniknąć takich sytuacji 
w wielu przypadkach zamiast 
po gotowe leki wystarczy się-
gnąć po sprawdzone naturalne 
receptury naszych babć, które 
kaszel leczyły domowym syro-
pem z cebuli. [EL]

organizm, ale również dostarczy-
my sobie porcji ruchu, a co za tym 
idzie dawki endorfi n. To wpłynie 
również na nasze samopoczucie.

Łap słońce
A jeśli już o samopoczuciu mo-
wa, to korzystajmy ze słońca! Dla 
zdrowia i odpowiedniego przy-
swojenia ważnej dla nas witamy 

D powinniśmy w ciągu tygodnia 
spędzić łącznie 45 minut w pro-
mieniach słońca. Najlepiej jeśli 
te „kąpiele” słoneczne rozłożymy 
w czasie na trzy 15-minutowe se-
anse. Oczywiście jeśli chcemy to 
możemy spędzić na słońcu więcej 
czasu. A co, gdy za oknem słońca 
nie ma? Wtedy zostaje nam... so-
larium. Wiele się mówi o wadach 

 Anna Sołtysiak 

P R O F I L A K T Y K A
Jesień kojarzy nam się 
z barwnymi liśćmi na 
drzewach. Ale to również czas 
grypy, przeziębień i depresji. 
Podpowiadamy jak nie dać się 
jesiennej chandrze, chorobom 
i zachować dobry humor.

Z a oknami już widać 
pierwsze oznaki nad-
chodzącej jesieni. Li-
ście zmieniają kolory, 

temperatury zwłaszcza rankiem, 
nie są już tak wysokie i dzień sta-
je się coraz krótszy. O ile począ-
tek tej malowniczej pory roku jest 
barwny i radosny, to warto przy-
gotować się na dni pełne deszczu 
i pluchy. Wraz z nimi zacznie się 
okres przeziębień... 

Dostosuj ubiór
Jak się ustrzec przed choro-
bą? Ważne jest by dostosować 

Przestrzegaj zasady: lepiej zapobiegać niż potem się leczyć
Jak się ustrzec przed jesienną chorobą?

wystawiania się na światło lamp, 
ale szybka wizyta i 5-minutowe 
opalanie może zbawiennie wpły-
nąć na naszą psychikę. Zwłasz-
cza gdy od tygodnia leje deszcz, 
a my zaczynamy łapać depresję.

Jesienne choroby
Warto pamiętać, że jesień to czas 
zachorowań. Lekki katar i ból gar-
dła możemy zwalczyć domowy-
mi sposobami: wystarczy syrop 
z cebuli, sok z buraka, herbata 
z miodem i imbirem czy kuracja 
czosnkiem. Przed grypą ustrze-
gą nas szczepienia profi laktyczne. 
A co zrobić gdy choroba zaczyna 
nam doskwierać a babcine sposoby 
nie pomagają?  Wtedy bezwzględ-
nie należy udać się do lekarza i ry-
gorystycznie stosować się do jego 
zaleceń. Zwłaszcza jeśli zachoro-
waliśmy na grypę. „Przechodzona” 
lub niedoleczona choroba może 
mieć bardzo poważne skutki i do-
prowadzić do groźnych dla nasze-
go zdrowia powikłań.

pi
xa

ba
y.c

omubiór do warunków panujących 
za oknem. Powoli trzeba się że-
gnać z sandałami i odkrytymi bu-
tami. Te powinny niebawem trafi ć 
na dno szafy. A co z ubiorem? Je-
sienią zaczynamy ubierać się na 
cebulkę. W cieplejsze dni wystar-
czy tylko sweterek, który założy-
my rankiem i wieczorem. W te 
chłodniejsze warto zabrać ze so-
bą kurtkę lub płaszczyk. Na czapki 
i rękawiczki jeszcze jest za wcze-
śnie, ale cienkie szaliki i apaszki 
w wietrzny dzień mogą nas uchro-
nić przed zimnem. Warto zaopa-
trzyć się w parasol, bo deszczowe 
dni na pewno nadejdą.

Ruszaj się
Przed chorobami uchroni nas 
również aktywność fizyczna, 
zwłaszcza ta na świeżym powie-
trzu. Nikt nie mówi o bieganiu 
maratonów, ale popołudniowy 
spacer czy wieczorna przebieżka 
po parku na początek wystarczą. 
W ten sposób nie tylko dotlenimy 
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Z D R O W I E
Na stres nie ma mocnego 
– uniknąć go we 
współczesnych czasach 
się nie da. Rzecz w tym 
czy jest długotrwały, 
czy spowodowany chwilą. 
W tym pierwszym 
przypadku może 
bardzo poważnie 
odbić się na zdrowiu.

S tres to bóle brzu-
cha, zaburzenia lę-
kowe, bezsenność, 
autoagresja, obni-

żona odporność organizmu. 
Potem także depresja. Ale to 
gorszy wariant. Natomiast jed-
norazowy stres (oczywiście nie 
każdy) może być mobilizują-
cy – pomaga zdać egzaminy, 
podjąć wyzwania zdawałoby 
się nie do pokonania. Nieco 
ryzykownie mówiąc: przyno-
si pozytywne skutki.

Przewlekły stres może rów-
nież być czynnikiem chorób 
serca i układu krążenia. A to już 
nie żarty. Warto więc uchwycić 
moment, w którym stres zaczy-
na zdecydowanie działać na na-
szą niekorzyść. Nie udało się to 
Piotrowi. – Nie uchwyciłem tej 
chwili. A oznaki były. Nie chciało 
mi się się wstawać z łóżka, każ-
dy dzień z góry przyjmowałem 
za zmarnowany. Mam nadzieję 
z tego wyjść, zacząć życie jakby 
na nowo. Zdrowie doprowadzić 
do porządku – mówi.

Nie lekceważmy więc stre-
sowych objawów. Pamiętajmy: 

Przewlekły stres 
grozi zdrowiu

za pozostanie przez długi czas 
w ciągłym napięciu przyjdzie 
nam kiedyś zdrowotnie zapła-
cić. Nawet po latach. Jak więc  
walczyć (zapobiegać) ze stre-
sem, który, jak to się potocz-
nie mówi, skraca życie, choć 
bywa nieunikniony?

Po pierwsze, trzeba poznać 
sytuacje nas stresujące, ich 
źródła. Wydaje się to proste, 
ale wcale nie jest tak oczywi-
ste. Potem starajmy się elimi-
nować stresowe „niepotrzebne” 
elementy – czy np. zawsze warto 
denerwować się zachowaniem 
kierowcy, który zajechał nam 
drogę? Bardzo ważna jest rów-
nież aktywność fi zyczna, wy-
pełniony czas. Akceptujmy też 
niektóre sytuacje, które wyda-
ją się nam stresowe. Szczegól-
nie te, których w życiu nie da się 
uniknąć. No i uśmiechajmy się. 
Nawet „sztucznie”, choć oczywi-
ście naturalny uśmiech jest bar-
dziej wskazany. Dla mózgu nie 
ma to specjalnego znaczenia. Pa-
miętajmy: uśmiech to zdrowie.

Ale to tylko porady. W ra-
zie przewlekłego stresu naj-
lepiej oczywiście udać się 
do specjalisty. [GOL]
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Terapia dwutlenkiem 
węgla – „cudownym 
gazem”, czy inaczej  
karboksyterapia, 
została ogłoszona 
największym przełomem 
w medycynie estetycznej. 
Nic dziwnego, ponieważ 
ilość zastosowań 
i skuteczność tej 
metody jest imponująca. 

K arboksyterapia – to 
bezpieczna, bardzo 
mało inwazyjna i kli-
nicznie sprawdzona 

metoda stosowana do odmła-
dzania skóry, walki z cellu-
litem, rozstępami, bliznami, 
lokalnymi nadmiarami tkanki 

tłuszczowej, zwiotczeniami 
skóry, łysieniem i zaburze-
niami krążenia. Zabieg polega 
na śródskórnym lub podskór-
nym precyzyjnym wstrzyki-
waniu kontrolowanych dawek 
dwutlenku węgla (CO2).

Jak działa 
karboksyterapia?
Czysty CO2 jest wstrzykiwany 
w tkanki podskórne niewielką 
igłą. Przenika bez problemu do 
okolicznych tkanek. CO2 wywo-
łuje silne rozszerzenie drob-
nych naczyń krwionośnych 
oraz powstanie nowych kapi-
lar. Zwiększa przepływ krwi, 
tlenu i składników odżywczych 
do podawanego obszaru oraz 

poprawia mikrokrążenie i od-
nowę komórek. Odpowiedzią 
skóry na iniekcje CO2 jest sty-
mulacja kolagenu, co skutkuje 
zwiększeniem jej sprężystości. 
Ponadto, zwiększona ilość dwu-
tlenku węgla wpływa na zmniej-
szenie zdolności wiązania tlenu 
przez hemoglobinę, a to ozna-
cza, że  hemoglobina chętniej 
„zostawia” w tkance przynie-
siony ze sobą tlen. Wysoka za-
wartość związku powoduje 
też tworzenie nowych naczyń 
krwionośnych, co prowadzi do 
długotrwałej poprawy krążenia 
i dotlenienia tkanek. Tak więc 
zwiększenie stężenia dwutlen-
ku węgla uruchamia kilka me-
chanizmów nastawionych na 

szybkie dostarczenie więk-
szych ilości tlenu do danej 
okolicy. Łączenie aspektów 
mechanicznego rozbijania tka-
nek (penetracja gazu) oraz je-
go chemicznego działania na 
skórę sprawia, że karboksyko-
terapia jest jedną z najbardziej 
obiecujących technik rewitali-
zacji skóry.

Czy CO2 jest szkodliwy?
CO2 jest produkowany przez 
nasze komórki w wyniku spa-
lania tlenu oraz wydalany przez 
nasze płuca. Oznacza to, iż jest 
wysoce obojętny dla każde-
go organizmu. Można śmiało 
uznać go za „ekologiczny”, te-
rapeutyczny czynnik. Szerokie 

spektrum działania gazu po-
zwala na mnogość zastosowań 
leczniczych. Tu prezentuje-
my kilka z nich. Terapia CO2 
to najskuteczniejsza kuracja 
redukująca intensywny cel-
lulit, która łączy mechanicz-
ny oraz chemiczny wpływ na 
zniszczenie komórek tłusz-
czowych oraz odprowadzenie 
metabolitów. Jest alternatywą 
dla liposukcji. Nawet w 60 – 80 
proc. minimalizuje rozstępy. 
Usuwa zmarszczki. Przywrócą 
jędrność i elastyczność skóry 
twarzy oraz całego ciała. Mi-
nimalizuje worki i cienie pod 
oczami. Redukuje podwójny 
podbródek. Wzmacnia i rege-
neruje cebulki włosowe oraz 

zapobiega dalszej utracie wło-
sów. Zwiększa grubość skóry.

Karboksyterapia jest za-
biegiem medycznym dlate-
go jest dokładnie przebadana 
pod względem mechanizmów 
działania, efektów terapeutycz-
nych i skutków ubocznych. Jest 
to zabieg bezpieczny, który mo-
że pomóc w poprawie zdrowia 
i wyglądu naszej skóry.

MAJESTIC DERM
ul. Emancypantek 4 (I p), 

Pruszków, 
tel. 731 00 08 08

www.majestic-derm.pl 

Uzdrawiająca moc terapii CO2, czyli karboksyterapia
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MAJESTIC DERM
ul. Emancypantek 4 (I p), 

Pruszków, 
tel. 731 00 08 08

www.majestic-derm.pl 

Przykładowe pakiety badań:
1) KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD ZDROWIA DLA KOBIET OBEJMUJĄCY PAKIET BADAŃ: 

badanie ogólne moczu, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym, glukoza, potas, sód, cholesterol, HDL- cholesterol, LDL – cholesterol (wyliczany), 
trójglicerydy, Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Aminotransferaza alaninowa (ALT), Fosfataza zasadowa, GGTP, Bilirubina całkowita, Czynnik reumatoidalny (RF), 
Kwas moczowy, mocznik, kreatynina, ferrytyna, wapń, fosforany, magnez, Białko C-reaktywne (CRP), TSH III generacji

 Cena:  306zł  139zł
2) KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD ZDROWIA DLA MĘŻCZYZN OBEJMUJĄCY PAKIET BADAŃ: 

badanie ogólne moczu, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym, glukoza, potas, sód, cholesterol, HDL- cholesterol, LDL – cholesterol (wyliczany), 
trójglicerydy, Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Aminotransferaza alaninowa (ALT), Fosfataza zasadowa, GGTP, Bilirubina całkowita, Czynnik reumatoidalny (RF), 
Kwas moczowy, mocznik, kreatynina, , Białko C-reaktywne (CRP), TSH III generacji, PSA

 Cena: 276zł  129zł
3) KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD ZDROWIA DLA DZIECI OBEJMUJĄCY PAKIET BADAŃ: 

morfologia krwi obwodowej, rozmaz ręczny, OB, badanie moczu ogólne z osadem, fosfataza zasadowa, żelazo, wapń, glukoza, albumina, białko C-kreatywne (CRP), IgE 
całkowite

 Cena: 157zł  59zł 

NOWY PUNKT POBRAŃ W PRUSZKOWIE
Zapraszamy do naszego nowego punktu pobrań w Pruszkowie,  

ul. Ołówkowa 1E (w przychodni MEDICA-MED) 
Tel: 22 738 80 00;  22 506 59 80 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30

 WSZYSTKIE BADANIA PODSTAWOWE  WYNIKI PRZEZ INTERNET  
 SZEROKI ZAKRES BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH  PUNKT PRZYJAZNY DZIECIOM 

TEST NIETOLERANCJI POKARMOWEJ  
IGG ZALEŻNEJ 
(176 antygenów pokarmowych)
Wynik testu obrazuje kolorem te pokarmy, które wywołują reakcję immunologiczną, co oznacza, że we krwi wykryto skierowane przeciw nim przeciwciała IgG. 
Wskazany procent pokazuje przybliżoną siłę reakcji organizmu na każdy z nich. Przeciwciała te są wytwarzane w celu kontrolowania „najeźdźców” trafiających 
do krwi, np. podczas infekcji. Układ odpornościowy traktuje te składniki pokarmowe jako ciała obce, zawsze kiedy jedzenie nie zostało dostatecznie strawione  
i przekroczyło ściany jelita z powodu zwiększonej przepuszczalności (nieszczelności) i tym sposobem weszło w kontakt z komórkami immunologicznymi. Ciągłe ob-
ciążanie układu odpornościowego wywołane absorpcją niestrawionych cząsteczek pokarmu wymaga dużego nakładu energii. Im bardziej organizm jest zaangażo-
wany w produkcję przeciwciał przeciwko niedającym się strawić cząstkom pokarmu, tym mniej pozostaje mu energii. Takie przeciążanie układu odpornościowego 
może prowadzić do pojawienia się symptomów chorobowych określanych mianem „nietolerancji pokarmowej”. Są to objawy przewlekłych stanów zapalnych 
różnych narządów wewnętrznych, które charakteryzują się niewielkim nasileniem, ale towarzyszą nam przez wiele lat i podstępnie je niszczą, prowadząc często 
do groźnych chorób autoimmunologicznych. Odpowiadają one także za przedwczesne starzenie się, a więc zmarszczki, zmianę koloru skóry, plamy wątrobowe, 
wypadanie włosów, obniżenie sprawności fizycznej i intelektualnej, obniżenie libido oraz przewlekłe zmęczenie. 

Aby temu zaradzić, należy unikać pokarmów wywołujących taką reakcję immunologiczną. Nie oznacza to jednak, że już nigdy nie będzie można ich jeść. Po konse-
kwentnym unikaniu tego rodzaju produktów przez okres 8 -12 tygodni, można ponownie włączyć niektóre z nich do diety, obserwując reakcję naszego organizmu.

Wynik jest uzupełniony listą pokarmów zalecanych, dozwolonych i przeciwskazanych dla badanej osoby wraz z propozycją diety rotacyjnej, mającej na celu oczysz-
czenie i usprawnienie funkcjonowania  jelit. Dieta ta wspiera proces leczenia i pomaga wyleczyć szereg przewlekłych chorób i powrócić do pełni sił witalnych. 

CENA TESTU 590 ZŁ
Więcej informacji na stronie: www.synlab.pl
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Zadbaj o piękny wygląd po urlopie
U R O D A

Wiele osób chce 
perfekcyjnie wyglądać 
latem. Szlifujemy 
formę, odchudzamy 
się, chodzimy na 
zabiegi pielęgnacyjne 
do kosmetyczki. 
Często jednak 
zapominamy, że 
nasza skóra i włosy 
potrzebują regeneracji 
po upalnych 
miesiącach. 

P od palmami lub nad 
polskim morzem – tak 
większość z nas spędza 
urlop. Jednak długie 

kąpiele słoneczne oraz pluskanie 
w słonej wodzie niezbyt dobrze 
wpływają na stan naszej skóry 
i włosów. Po urlopie warto wy-
brać się do kosmetyczki i fryzjera. 

Opalanie, nawet przy stoso-
waniu kremów z wysokim fil-
trem, negatywnie wpływa na 
nawilżenie skóry. Często kre-
my z drogerii i picie wody to za 

mało. Wtedy warto odwiedzić ko-
smetyczkę, która będzie w stanie 
ocenić kondycję skóry i dobrać od-
powiednią kurację. Włosy latem 
również „dostają w kość” – słoń-
ce i słona woda wysuszają nasze 
kosmyki. Łamiące się i rozdwaja-
jące końcówki uratują regenerują-
ce maski i sauna. Jeśli na palącym 
słońcu zapominaliśmy o zabez-
pieczaniu włosów, to może się 
okazać, że trzeba je skrócić. 

Jesień to również idealny czas 
na rozpoczęcie przygotowań 

do... kolejnego urlopu. Depila-
cja laserowa, zabiegi z zastoso-
waniem kwasów czy zamykanie 
naczynek – wszystkie zabiegi 
najlepiej wykonać właśnie je-
sienią i zimą.

Przed chłodnymi miesiącami 
warto sprawdzić swoją kosme-
tyczkę. Gdy temperatury nie są 
już bardzo wysokie można wró-
cić do nieco „cięższych” kremów 
czy podkładów. Te produkty le-
piej chronią np. przed chłod-
nym wiatrem. [AS]

W I T A M I N Y
W sezonie przeziębień 
często sięgamy po 
witaminę C (kwas 
askorbinowy). Warto 
wybrać preparaty 
z naturalną witaminą, 
a nie syntetyczne tabletki.

„Kwaśna” witamina pomaga nie 
tylko we wzmacnianiu odpor-
ności. Kwas askorbinowy pozy-
tywnie wpływa na elastyczność 
naczyń krwionośnych, budowę 
kolagenu w naszym ciele oraz 
neutralizuje wolne rodniki. 

Najlepsza naturalna witamina C
Zamiast syntetycznej witami-

ny C warto sięgnąć po tę w na-
turalnej postaci. Znajdziemy ją 
w owocach aceroli, dzikiej ró-
ży, papryce czy natce pietrusz-
ki. Wbrew pozorom cytrusy nie 
znajdują się w czołówce roślin 
z dużą zawartością tej witaminy. 
Jeśli zamiast owoców czy wyci-
skanych soków wolimy tabletki, 
to w aptece pytajmy o prepara-
ty naturalne. Kwas askorbino-
wy jest bezpieczny dla naszego 
organizmu. Jego nadmiar jest 
usuwany z organizmu z mo-
czem i potem. [AS]



07D O D A T E K  Z D R O W I E
P i ą t e k ,  1 6  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 07

Reklama

zdrowotnym i żywieniowym po-
maga również ustalić cele oraz 
czas ich realizacji.

Motywacja
Z upływem czasu kilogramy tra-
cimy coraz wolniej, a nasza mo-
tywacja słabnie. Jest to kolejna 
przyczyna niepowodzenia przy 
podejmowaniu samodzielnych 
prób walki z kilogramami. Czę-
sto widząc mniejsze efekty, mimo 
starań, zniechęcamy się i przery-
wamy dietę. Regularne spotkania 

Kto z nas nie próbował 
choć raz stosować 
diety? Większość osób 
z nadwagą podejmowała 
próby co najmniej 
kilkakrotnie. Z jakim 
rezultatem? Niestety 
zazwyczaj z miernym. Czy 
odchudzanie rzeczywiście 
jest takie trudne?

Rola specjalisty
W przypadku wielu osób podej-
mowane próby zgubienia zbęd-
nych kilogramów kończą się 
niepowodzeniem. A uzyskane 
efekty nie są trwałe. Istnieje kil-
ka czynników, które warunkują 
skuteczność odchudzania. Jed-
nym z najważniejszych jest kon-
takt ze specjalistą. Bardzo często 
stosujemy diety kompletnie nie-
dopasowane do zapotrzebowa-
nia naszego organizmu, trybu 
życia czy preferencji smakowych. 
Nierzadko jadłospisy znalezio-
ne w internecie lub prasie są 
bardzo monotonne. Bywa że 
są po prostu skomplikowane 
i trudne do realizacji. Ponadto 
często oczekujemy natychmia-
stowych, spektakularnych efek-
tów, a kiedy ich nie ma pojawia 
się rozczarowanie i frustracja. 
Dietetyk nie tylko bierze pod 
uwagę indywidualne potrze-
by organizmu, dotychczaso-
we przyzwyczajenia i ulubione 
smaki. Po dokładnym wywiadzie 

Jak schudnąć skutecznie?

z dietetykiem pomagają nie tyl-
ko w utrzymaniu motywacji, ale 
pozwalają też na wprowadzanie 
zmian w jadłospisie na każdym 
etapie kuracji. Wszystko w zależ-
ności od efektów oraz wyników 
analizy składu ciała. Stałe moni-
torowanie postępów w odchu-
dzaniu pozwala opóźnić moment 
tzw. zatrzymania wagi, a jeśli już 
do niego dojdzie wraz z dietety-
kiem podejmowane są odpowied-
nie kroki, aby kilogramy zaczęły 
znowu spadać.

Dieta to nie wszystko
Jednym z błędów popełnia-
nych przez osoby odchudza-
jące się jest stosowanie bardzo 
restrykcyjnych, monotonnych 
diet, obciążających organizm 
ze względu na małą różnorod-
ność produktów, bądź zbyt dużą 
podaż jednych kosztem wyklu-
czenia innych grup produktów. 
Takie żywienie niejednokrotnie 
prowadzi do niedoborów waż-
nych składników odżywczych. 
W dłuższej perspektywie czasu 

może to grozić poważnymi kon-
sekwencjami zdrowotnymi. 
Źle zbilansowane, zbyt nisko-
kaloryczne diety nie tylko nie 
dostarczają wszystkich niezbęd-
nych składników, ale powodują 
też, że nasz metabolizm bardzo 
szybko zwalnia, a w konsekwen-
cji diety te przestają przyno-
sić rezultaty. Aby tego uniknąć 
warto rozważyć wprowadzenie 
naturalnej suplementacji, do-
pasowanej indywidualnie przez 
specjalistę. 

Schudłam i co dalej?
Po długiej walce z nadmiarem kilo-
gramów, osiągnięcie upragnione-
go rezultatu jest najlepszą nagrodą. 
Jednak na tym nie kończy się ku-
racja odchudzająca. Po każdym 
ubytku masy ciała musi nastąpić 
okres stabilizacji wagi. Aby efekty 
były trwałe należy stopniowo roz-
szerzać kaloryczność diety wpro-
wadzając dotychczas ograniczone 
produkty. Etap ten jest niezwykle 
ważny i powinien być przeprowa-
dzony pod opieką dietetyka.
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Piknik
historyczny

G R O D Z I S K  M A Z .
Jeśli interesujecie 
się życiem waszych 
rówieśników wieki  
temu to koniecznie 
wybierzcie się na 
II Rodzinny Piknik 
Historyczny. 

T a interesująca  
impreza odbę- 
dzie 17 września  
w pobliżu Górek 

Szwedzkich, na łące u wylotu  
ul. J. Ordona w Grodzisku  
Mazowieckim. 

Na początek (godz. 13) ko-
rowód historyczny. Tym ra-
zem uczniowie grodziskich 
szkół zaprezentują czasy 
Chrztu Polski. Dzięki te-
mu zobaczymy jak wyglądał 
świat Słowian oraz ich bó-
stwa. Dowiemy się jacy świę-
ci stali się popularni w epoce 
Piastów oraz poznamy losy 
narodu zjednoczonego no-
wą religią.

Po barwnym korowodzie 
przyjdzie czas na otwarcie 
II Rodzinnego Pikniku Hi-
storycznego, a obwieści to 
huk armaty. Na gości czekać 
będą rzemieślnicy (tkaczki, 
kafarze, pasamonik, garn-
carze, koronczarki mincerz 
i kowal) oraz żołnierski obóz 
z husarzami, muszkietera-
mi, pikinierami oraz tatarscy 
i kozaccy hajducy. Ci, któ-
rzy odważą się wejść mię-
dzy wojów, poznają tajniki 
uzbrojenia i zobaczą liczne 
pokazy walk.

Alchemik na oczach gości 
sporządzi sekretne mikstu-
ry. Na pikniku nie zabrak-
nie doktora Plagi, skrytego 
za maską z ptasim dziobem. 
Zdradzi on tajniki leczenia 
rozmaitych schorzeń w daw-
nych wiekach. Chętni spró-
bują sił w strzelaniu z łuku 
czy szermierce, grach i za-
bawach historycznych. 

Będą śpiewy, tańce, ga-
wędy. Jeśli ogarnie kogoś 
zmęczenie to wypocznie 
w tatarskiej jurcie wypeł-
nionej zapachem mięs pie-
kących się na rusztach. 
Zgłodniali znajdą więc coś 
na ząb, a spragnieni skosz-
tują napitku ze staropolskiej 
kuchni. Piknik zakończy się 
o godz. 21 pokazem Teatru 
Ognia Bohema.

Patronami medialnymi  
imprezy są portal WPR24.pl 
oraz Gazeta WPR. [AS]
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Obwieszczenie Starosty Grodziskiego  
zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Macieja Białoszew-
skiego, pełnomocnika zarządcy drogi – Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 
12.08.2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: rozbudowie drogi (ciągu komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 
1504W (ul. Widokowa we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiec-
ka we wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia  
i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci 
telekomunikacyjnej. 

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 148 (148/2, 148/1), 153/3 (153/10, 153/9), 153/5 
(153/12, 153/11), 153/6 (153/14, 153/13), 158/28 (158/30, 158/29), 
Obręb 0015 Musuły działki nr ew.: 197/1 (197/4, 197/5), 180/1 (180/4, 180/5), 180/2 
(180/6, 180/7)
Obręb 0020 Książenice PGR działki nr ew.: 1/13 (1/664, 1/663), 19/28 (19/124, 19/126, 
19/125), 1/14 (1/666, 1/665), 19/50 (19/129, 19/130), 7/4 (7/10, 7/9), 19/36 (19/127, 
19/128), 16/27 (16/130, 16/129), 16/35 (16/132, 16/131), 21/11 (21/160, 21/162, 
21/161), 17 (17/2, 17/3, 17/1), 21/33 (21/158, 21/159), 21/149 (21/163, 21/164), 15/5 
(15/31, 15/30).

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery 
działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.

W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 146, 149, 150, 144/27, 144/28, 144/17, 144/29, 
147/25, 147/24, 147/26, 147/27, 147/28
Obręb 0020 Książenice PGR działki nr ew.: 1/11, 16/40, 16/15, 18, 19/1, 20, 21/102, 
21/3, 10, 16/34, 16/31
Obręb 0022 Marynin działki nr ew.: 1/13.

Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
Obręb 0020 Książenice PGR działki nr ew.: 16/29

Numery działek przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii:
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 128/10
Obręb 0022 Marynin działki nr ew.: 24

Nieruchomość będąca w zasięgu oddziaływania inwestycji (odprowadzenie wód 
opadowych do rzeki Rokicianki):
Obręb 0027 Radonie działki nr ew.: 159

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni 
od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazo-
wiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11). 
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września. Jeśli dobrze pojadę i nie 
zdarzy się nic złego, to zapewne 
stanę na najwyższym podium.

Opowiedz na jakim sprzęcie 
się ścigasz.
– Aktualnie startuję w Pucharze 
Polski i lidze europejskiej na mo-
tocyklu BMW S1000 RR. To dobry 
i dość mocny sprzęt, który jest 
niemalże w specyfikacji seryjnej. 
W mojej klasie nie modyfikuje-
my zbyt mocno motocykli. To są 
drobne zmiany, takie jak np. in-
ne owiewki, elektronika. 

Jakie są twoje dalsze plany zwią-
zane z wyścigami?
– W następnym sezonie chcę wy-
startować w Mistrzostwach Polski. 
Natomiast docelowo chciałbym 
ścigać się w zawodach angielskich, 
gdzie zawodnicy prezentują na-
prawdę wysoki poziom. Obecnie 
jakbym nie dojechał ostatni to już 
bym się cieszył (śmiech).

Czy uprawianie takiego sportu 
jak wybrane przez ciebie wyścigi 
motocyklowe to łatwa sprawa? 
Pytam o kwestie organizacyjne, 
dostępność torów, o mechani-
ków itd.
– W Polsce jest to twardy orzech 
do zgryzienia. Niestety, nie ma-
my wielu torów, tak naprawdę, 
dość profesjonalny jest tylko 
jeden – ten w Poznaniu. Żeby 
wykonać trening trzeba jechać 
daleko. W bliskiej okolicy moto-
cykliści nie mają gdzie poszaleć, 
zwiększyć swoich umiejętności 
i może dlatego przenoszą swo-
ją pasję na ulicę. To duży pro-
blem. Natomiast z częściami do 
motocyklu, mechanikami i or-
ganizacją jako taką nie ma więk-
szych kłopotów. Pakujesz motor 
na przyczepkę, wsiadasz w sa-
mochód i jedziesz!

Rozmawiał: 
 SEWERYN DĘBIŃSKI 

Moją pasją są wyścigi

W Y W I A D
Jak rozpoczęła się twoja przygo-
da z wyścigami motocyklowymi?
– Dawno temu zacząłem przy-
godę z normalną jazdą motocy-
klem po ulicach. Ale mi to nie 
wystarczało. Jako że miasto nie 
jest odpowiednim miejscem do 
ścigania, postanowiłem poje-
chać na trening, który odbywał 
się na jednym z torów. Niedługo 
później wystartowałem w mo-
tocyklowym Pucharze Polski. 
W 2007 r. debiutowałem na 
pojeździe marki Suzuki GSX-
-R Cup. Zająłem wtedy drugie 
miejsce w klasyfikacji ogólnej. 

Od tamtej pory ścigasz się re-
gularnie?
– Nie. Niedługo potem musiałem 
przerwać ściganie się z powodów 
osobistych. Przez kilka lat prawie 
w ogóle nie jeździłem na motocy-
klach. Wróciłem do wyścigów w tym 
roku. Gdy wystartowałem w pierw-
szym wyścigu Pucharu Polski  
(w maju) udało mi się osiągnąć po-
nad 20-sekundową przewagę nad 
drugim zawodnikiem. Zacząłem  
dublować tych z końca stawki.

Przez kilka lat prawie w ogóle nie 
jeździłeś na motocyklach. Teraz 
wróciłeś i osiągasz sukcesy. Jak 
to możliwe?
– Szczerze?  To nie  wiem 
(śmiech). Uwielbiam się ścigać, 
rywalizować i odczuwać ten 
dreszczyk emocji. Ale myślę też, 
że mam sporo pokory. Bywało, 
że upadałem, nawet nie kończy-
łem wyścigów. Jednak staram się 
wyciągać z tego lekcje, nie zrażać 
się. Wsiadam i jadę dalej. 

Na jakiej jesteś obecnie pozycji?
– Sporo zależy od wyścigu na 
Słowacji, który odbędzie się już 
niebawem, w ostatni weekend 

P R U S Z K Ó W
Po raz drugi nie udało się rozstrzygnąć 
przetargu na remont pruszkowskich 
ulic Kościelnej i Potulickiego. Znów 
nie zgłosiła się żadna firma. – Mamy 
środek sezonu. Wszystkie firmy bu-
dowlane są zajęte na kilka miesięcy 
wprzód. Po raz pierwszy mamy do 
czynienia z taką sytuacją – tłumaczy 

Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. Początkowo zakłada-
no, że prace zostaną przeprowadzo-
ne w wakacje, aby były jak najmniej 
uciążliwe nie tylko dla mieszkańców, 
ale też dla tych, którzy korzystają  
z popularnych punktów usługowych, 
przedszkola i szkoły. Urząd miasta nie 

Kościelna i Potulickiego 
muszą poczekać 

porzuca jednak zamiaru gruntownej 
modernizacji tych dwóch pruszkow-
skich uliczek. Wkrótce prawdopodob-
nie rozpisany zostanie kolejny, trzeci 
już przetarg w tej sprawie. Przewi-
dywany zakres prac to wymiana 
nawierzchni, chodników i budowa 
miejsc parkingowych. [EL]  

Rozmowa z RAFAŁEM ŁYKO, mieszkańcem Pruszkowa, 
który startuje w wyścigach motocyklowych 
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Na trasie 719 w Kaniach doszło do 
zderzenia samochodu osobowego 
z motocyklem. Wypadek miał miej-
sce 11 września. – Na wysokości po-
sesji Warszawska 9 kobieta kierująca 
Nissanem włączając się do ruchu nie 
ustąpiła pierwszeństwa motocykli-
ście. Była trzeźwa – mówiła st. asp. 

Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowa. 
W jakim stanie był motocyklista? 
– Mężczyzna w stanie ogólnym do-
brym, ale ze złamaniem ręki trafi ł 
do szpitala w Grodzisku Mazowiec-
kim – powiedział Wojciech Diadia 
z pogotowia ratunkowego Falck 

Zderzenie motocykla
z autem osobowym

Medycyna. Z relacji świadków wy-
padku wypadku wynikało, że sytu-
acja mogła skończyć się tragicznie, 
gdyby nie przytomna reakcja moto-
cyklisty i próba uniknięcia ślizgiem 
mocnego zderzenia z autem. Przez 
kilka godzin pas w kierunku Grodzi-
ska był zablokowany. [EL]  

Umiesz liczyć? Licz na assistance! 

Jak zapewnić sobie pomoc na 
drodze radzi Małgorzata Panek  
z agencji ubezpieczeniowej M i P 
Ubezpieczenia w Brwinowie, ofe-
rującej ubezpieczenia Warty i HDI.
Z naszych obserwacji wynika, że dla 
właścicieli samochodów gwarancja 
wypłaty odszkodowania za rozbi-
ty samochód to już za mało. Dzisiaj 
klienci szukają rozwiązań, które 
ułatwią im życie w razie kłopotów. 
A te na drodze zdarzają się nawet 
najbardziej ostrożnym. Wystarczy 
wzmożony ruch czy chwila nieuwa-
gi. Samochód również może sprawić 
nam nieprzyjemną niespodziankę. 
Dlatego, nawet doskonały kierow-
ca, powinien zadbać o dobre ubez-
pieczenie, które zaoszczędzi sporo 
nerwów w razie nieprzewidzianych 
zdarzeń w podróży. 

W Warcie assistance ma każdy 
W Warcie każdy kierowca kupujący 
polisę na samochód osobowy (nawet 
samo OC) jest objęty podstawowym 
pakietem assistance działającym  
24 godziny na dobę. Gwarantuje on, 

Bezcenna pomoc podczas awarii
Wykupując szerszy wariant ubez-
pieczenia Warta Moto Assistance lub 
HDI Moto Assistance+ można liczyć 
na jeszcze więcej korzyści. Gwaran-
tują one, w zależności od wybranego 
wariantu, holowanie nawet bez limitu 
kilometrów czy wynajem samocho-
du zastępczego do 30 dni. Co jednak 
najważniejsze, mając takie ubezpie-
czenie można liczyć na pomoc ubez-
pieczyciela nie tylko po wypadku, 
ale też w razie awarii, w przypadku 
braku paliwa, zatrzaśnięcia kluczy-
ków, rozładowania akumulatora, czy 
przedziurawienia opony. I to nie tyl-
ko w Polsce, ale też w całej Europie. 

Ile można zaoszczędzić dzięki  
WMA/HMA+?
Dla przykładu jedna z częstszych 
sytuacji na drodze: w wyniku ko-
lizji został stłuczony reflektor oraz 
uszkodzona osłona chłodnicy. Ko-
nieczne jest: holowanie do warsztatu 
120 km i samochód zastępczy na czas 
naprawy na 5 dni w klasie C. Przykła-
dowe koszty realizacji tych świadczeń 
to ok. 1200 zł, a cena za ubezpiecze-
nie WMA/HMA+ wariant Złoty 81 zł 
(koszt miesięczny 6,75 zł). Co ważne, 
mając takie ubezpieczenie nie musi-
my niczego załatwiać na własną rę-
kę. Wystarczy zadzwonić do Warty.

że Warta nie zostawi klienta w po-
trzebie i pomoże mu w razie kłopo-
tów, bez względu, czy jest sprawcą, czy 
poszkodowanym w wypadku. Wystar-
czy zadzwonić z miejsca zdarzenia, 
a konsultant krok po kroku podpo-
wie, co należy zrobić w danej sytu-
acji oraz gdzie w okolicy znajduje się 
sprawdzony warsztat współpracujący 
z Wartą lub parking strzeżony. Jeśli to 
konieczne, zorganizuje na koszt Warty 
holowanie auta do 100 km. 

Na poboczu stoi samochód. Przy samochodzie zdenerwowany mężczyzna bezradnie zagląda pod 
otwartą maskę. W samochodzie żona i dzieci zaczynają się niecierpliwić. Mężczyzna rozgląda się  
w około, „może ktoś mi pomoże, może ktoś się zatrzyma?”. Większość kierowców zwalnia, aby  
z ciekawości zobaczyć co się stało, ale nikt nie zatrzymuje samochodu, żeby pomóc. To dość częsty 
obrazek na drodze. Wielu z nas zastanawia się wtedy: „co ja bym zrobił?”. A to dość proste. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń:  

tel. 501 165 156
lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej  

M i P Ubezpieczenia, ul. Kryniczanka 13 w Brwinowie

Artykuł sponsorowany

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

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

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

Zagrają dla chorego Kacpra
 JakUB MałkiŃski 

G R O D Z I S K  M A Z .
Już 18 września na 
grodziskiej scenie pojawią 
się gwiazdy disco polo. 
Z kolei policjanci wezmą 
udział w piłkarskiej 
rywalizacji. Środki zebrane 
podczas wydarzeń zostaną 
przekazane na leczenie 
11-letniego Kacpra.

C hłopiec jest niezwy-
kle pogodny i ciekawy 
świata, ale potrzebuje 
pomocy. Każdego dnia 

musi zmagać się z silnymi bó-
lami mięśniowymi, długotrwałą 
gorączką oraz bólami brzucha, 
stawów i gałek ocznych. Cierpi 
na zespół TRAPS z mutacjami 
w genie TNFRA1. To niezwykle 
rzadkie schorzenie. Kacper po-
trzebuje leczenia, którego mie-
sięczny koszt wynosi 9 tys. zł.

18 września o godz. 15 na placu 
przy ul. Sportowej 29 w Grodzi-
sku odbędzie się II Charytatyw-
na Grodziska Gala Disco Polo. Na 
scenie pojawią się gwiazdy, m.in. 
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Piękni i Młodzi, D Bomb, Week-
end, Exaited, Dennis, Fanatic, 
Jagoda i Eratox. – Wszyscy arty-
ści przyjeżdżają charytatywnie, 
żeby włączyć się w dzieło niesie-
nia pomocy Kacprowi – mówi 

sportowej przy ul. Westfala 3A 
będzie trwała piłkarska ry-
walizacja. W IV Charytatywnym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej, 
organizowanym przez grodzi-
ską komendę, weźmie udział 
20 reprezentacji służb munduro-
wych oraz ekipy z Łotwy, Litwy, 
Ukrainy oraz Estonii. Pierw-
szy gwiazdek zabrzmi w sobotę, 
17 września, o godz. 8.

Nie zabraknie atrakcji dla 
dzieci, pokazów pirotechnicz-
nych oraz tresury psów poli-
cyjnych. Organizatorzy planu-
ją także aukcję wyjątkowych 
przedmiotów o godz. 14.

R O Z M O W A
MARCIN ŻEWŁAKOW 
wykorzystuje 
doświadczenie zdobyte 
na piłkarskich boiskach. 
Były reprezentant Polski 
jest skautem stołecznej 
Legii. W poszukiwaniu 
futbolowych talentów 
trafi ł do Grodziska 
Mazowieckiego.

Legia jeździ po Polsce i szu-
ka młodych talentów. Obser-
wował pan spotkanie rocznika 
2000 pomiędzy Pogonią Gro-
dzisk Mazowiecki a KS Raszyn. 
Wrażenia?
– Generalnie nie jestem za-
wiedziony. Jeśli chodzi o mło-
dych zawodników to zdobywam 
wiedzę i cały czas się uczę. Zu-
pełnie inaczej patrzy się na 
gotowy produkt, czyli piłka-
rza mającego 21 czy 22 lat, niż 
chłopca mającego 15 lat. Trze-
ba uchwycić zupełnie inne rze-
czy. Jeżdżąc i podpatrując uczę 
się oceniania oraz wybierania
tych najzdolniejszych.

Pruszków i Grodzisk to do-
brze funkcjonujące miejsca 
pod względem pracy z mło-
dzieżą. W tym regionie jest 
piłkarski potencjał. To owoc 
pracy z młodzieżą, czy też wy-
syp talentów?
– Nie potrafię tego ocenić 
i uchwycić czynników, któ-
re mogą mieć na to wpływ. 

Jestem od tego, żeby pojawiać 
się w pewnych miejscach i oce-
niać zasugerowanych piłkarzy 
albo tych, którzy mi wpadają 
w oko. Nie czuję się na siłach, 
żeby ocenić, dlaczego jest tak, 
a nie inaczej.

Jak czuje się pan w nowej roli? 
Łatwiej było na boisku, czy jed-
nak lepiej obserwować z boku 
i „łowić” talenty?
– Zdecydowanie łatwiej na bo-
isku. Tam wiele rzeczy zależało 
od nas, mogliśmy je kreować. 
Tutaj musimy się zastosować 
do okoliczności, które zaistniały. 

To też jest przyjemna spra-
wa. Zwłaszcza, że można wy-
korzystać odrobinę własnego 
doświadczenia. Czas spędzo-
ny na boisku w roli trampkarza, 
juniora czy później dorosłego 
piłkarza pozwala ocenić pewne 
rzeczy i uchwycić istotę sprawy. 

Rozmawiał: 
JAKUB MAŁKIŃSKI

Jeśli chodzi 
o młodych 
zawodników 
to zdobywam 
wiedzę i cały czas 
się uczę – mówi 
Marcin Żewłakow
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Uczę się wybierać 
najzdolniejszych

Kacper potrzebuje 
leczenia, którego 
miesięczny koszt 
wynosi 9 tys. zł
Mariusz Smysło, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Gro-
dzisku. Przez dwa dni w hali

WKD prawie 
bez spóźnień

R E G I O N
Warszawska Kolej 
Dojazdowa jeśli chodzi 
o punktualność 
przejazdów nie ma sobie 
równych. Potwierdzają 
to dane opublikowane 
przez Urząd Transportu 
Kolejowego. 

UTK regularnie spraw-
dza, czy przewoź-
nicy kolejowi ob-
sługują pasażerów 

zgodnie z rozkładami jazdy. Za 
opóźnienie uznaje się w tym 
przypadku przyjazd pociągu 
na daną stacje z pięciominu-
towym opóźnieniem wzglę-
dem rozkładu (dokładnie pięć 
minut i więcej). Z przeprowa-
dzanych co kwartał pomiarów 
wynika, że to właśnie wukad-
ka jest najpunktualniejszym 
przewoźnikiem nie tylko 
w regionie, ale i w całym kraju.

W pierwszym i drugim 
kwartale składy WKD osią-
gnęły punktualność na pozio-
mie odpowiednio 99,6 proc.
i 99,35 proc. A jak w staty-
stykach wypadli pozostali 
przewoźnicy z naszego re-
gionu? Szybka Kolej Miej-
ska osiągnęła punktualność 
na poziomie odpowiednio 
– 95,54 proc. oraz 95,32. Kole-
je Mazowieckie wypadły go-
rzej. W pierwszym kwartale 
poziom punktualności skła-
dów KM wyniósł 90,74 proc. 
a w II kwartale – 91,42 proc.

Najsłabiej w całym zesta-
wieniu wypada PKP Intercity, 
które w pierwszym i drugim 
kwartale kursowały z punk-
tualnością 81,19 proc i odpo-
wiednio 77 proc.

Eksperci z branży kolejo-
wej podkreślają, że wyniki 
przewoźników są uzależ-
nione od długości tras po-
konywanych przez składy 
i stan infrastruktury, po któ-
rej się poruszają. [AS]
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Grodzisk Mazowiecki, 16 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 703/2014 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po 
południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały 
Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi 
Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po 
południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, 
którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 33 
następnie po północnych granicach dz. ew. nr 33, 34/4 i 35 do punktu stanowiącego północno-
wschodni narożnik dz. ew. nr 35, dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 35 do punktu stanowiącego 
południowo-zachodni narożnik konturu klasyfikacyjnego LsVI, następnie po południowej granicy 
konturu klasyfikacyjnego LsVI na dz. ew. nr 37/3, 39/1, 40/2, 41, 42/3, 104/3, aż do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy konturu klasyfikacyjnego LsVI na 
dz. ew. nr 104/3 ze wschodnią granicą dz. ew. nr 104/3, po wschodniej granicy dz. ew. nr 104/3 
do punktu stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik, po północnych granicach dz. ew. nr 
119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6 i 119/7 do punktu stanowiącego północny narożnik konturu 
klasyfikacyjnego RV na dz. ew. nr 119/7.
Od wschodu – po północno-wschodniej granicy konturu klasyfikacyjnego RV na dz. ew. nr 
119/7 oraz na jej przedłużeniu do punktu stanowiącego przecięcie wschodniej granicy konturu 
klasyfikacyjnego B-RVI na dz. ew. nr 84 z południową granicą tej działki.
Od południa – południową granicą dz. ew. nr 84, wschodnią granicą dz. ew. nr 104/7 do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr 104/7 z południową 
granicą dz. ew. nr 77, południową granicą dz. ew. nr 77, zachodnimi granicami dz. ew. nr 87, 88, 140, 
92/1, następnie prostopadle do południowej granicy dz. ew. nr 101, południowymi granicami dz. 
ew. nr 101, 76, 74/1 i 73 do punktu stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 73.
Od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 73, 118, 74/1 i 33.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do  
w/w planu odbędzie się w dniach od  26 września 2016 r. do  18 października 2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10 
2016 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy  
bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
2 listopada 2016 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do 
protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 16 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej 
i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 703/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej 
stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia 
uchwały Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 
kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Mościska w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej 
stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  26 września 2016 r. do 18 października 
2016 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10. 2016 r. 
o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego 
pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 
stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2016 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 
41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 
nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz. 16.09.2016r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 
dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku  
z uchwałą Nr 360/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na śro-
dowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obrębu Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w poko-
ju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po granicach obrębu ewidencyjnego Izdeb-
no Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w ter-
minie do dnia 10.10. 2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego 
dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrow-
ski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy or-
ganem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późń. zm.) Wójt Gminy 
Raszyn informuje, że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
z dniem 13 września 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy i Miasta Pruszków, udział 
Gminy Raszyn wynoszący 1/7 własności do zabudowanej nieruchomości 
położonej w Pruszkowie przy ul. Łączniczek AK 7 oznaczonej jako działka 
nr ew. 266 o pow. 934 m2.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od dnia wydania ogłoszenia.

Grodzisk Maz. 16.09.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Izdebno  

Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla- 
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 360/2016  
z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego przebiegają po granicach obrębu ewiden-
cyjnego Izdebno Kościelne w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego nale-
ży składać do  10 października 2016 r. na adres Urząd Miejski  
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  
której dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz. 16.09.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki  
w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778  
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku  
Mazowieckim Uchwały Nr 361/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego  
w gminie Grodzisk Mazowiecki
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachod-

ni narożnik działki ew. nr 13, południową granicą działki ew. nr 12/3 
do punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 
17/2 i dalej zachodnią i południową granicą działki ew. nr 17/2 do 
puntu stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik;

2)  od wschodu – zachodnią granicą działki ew. nr 20 i na jej przedłu-
żeniu przez działkę ew. nr 44, do punktu na południowej granicy 
działki ew. nr 44;

3)  od południa – południową granicą działki ew. nr 44 do punktu stano-
wiącego południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 44;

4)  od zachodu – zachodnią granicą gminy Grodzisk Mazowiecki, do 
punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 13.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać 
do 10.10. 2016 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                Grodzisk Maz. 16.09.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-

ści wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą  
Nr 361/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środo-
wisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju  
nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają: 1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki ew. nr 13, południową granicą działki 
ew. nr 12/3 do punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 
ew. nr 17/2 i dalej zachodnią i południową granicą działki ew. nr 17/2 do 
puntu stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik;

2) od wschodu – zachodnią granicą działki ew. nr 20 i na jej przedłużeniu 
przez działkę ew. nr 44, do punktu na południowej granicy działki ew. nr 44;

3) od południa – południową granicą działki ew. nr 44 do punktu stanowią-
cego południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 44;

4) od zachodu – zachodnią granicą gminy Grodzisk Mazowiecki, do punktu 
stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 13.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 10.10.2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumen-
tu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpi-
sem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wnio-
sek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodzis- 
ka Mazowieckiego.

  Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE

ORAZ NA NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Zatrudnię od zaraz osoby do 
sprzątania placówek pocztowych 
w miejscowościach: 
Pruszków, Piastów, Brwinów, 
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki 
(do wyboru). Kontakt tel. pod numerem 
727-003-175. 

Szukam pracy
 ► Zaopiekuję się wzorowo dzieckiem lub 

osoba starszą. Posiadam referencje. 
Piastów, okolice. 502 062 352

Nieruchomości – sprzedam
 ► Bliźniak Parzniew 535 478 338 

 ► Działkę bud. w okolicy Grodziska Maz. 
3000 m2, tel 603034603 

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

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

Nieruchomości – 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 

Auto-moto – kupię
 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

 ► Kupię stary motorower komar i podobne 
tel. 600 105 537 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

Sprzedam

 ► Sprzedam po modernizacji kotłowni: 
kocioł gazowy, termę i piec CO. 
Tel. 796 573 006 

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 

serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► 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, wycinka, zakładanie 
trawników, ochrona roślin (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Nauka gry na gitarze 608 092 964 

Dam pracę

 ► Agencja Pracy Tymczasowej Adecco 
Poland Sp. z o.o. (nr 346) poszukuje 
osób do pracy na produkcji, magazynie 
i stanowiska specjalistyczne. Zgłoś się 
do nas! Al. Wojska Polskiego 16a lok. 44, 
05-800 Pruszków, Tel. 22 738 88 20 

 ► Dam pracę: starszy mężczyzna 
z doświadczeniem do prac ogrodowych
1 dzień w tygodniu przez cały rok 
w Milanówku.502330831 

 ►  Kelnera/kę, 503-164-828, 
info@PalacykOtrebusy.pl 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► POSZUKUJEMY NA STANOWISKO 
KELNERKI ORAZ KIEROWCY CV 
PROSIMY NA pizzeria.biesiadowo.
pruszkow@gmail.com, 728 730 720

 ► Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503-164-828 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

Inne

Rodzina ,która straciła dach na głową 
po nawałnicy pilnie poszukuje dekarzy 
i cieśli. Pruszkow. Tel. kontaktowy 
504898354, 507810992 

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

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
System pracy: dwie zmiany

Wynagrodzenie: 13 zł brutto/ godz. + atrakcyjna premia
Lokalizacja: Moszna-Parcela, k. Pruszkowa

KONTAKT 607 447 346
Agencja nr 10052

poszukuję osób na stanowisko:

PRACOWNIK KOMPLETACJI
 PRACOWNIK DZIAŁU  

ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

DARMOWY 
DOJAZD!

PRACA 
OD ZARAZ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
GMINY  BRWINÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna  
i Moszna Parcele – Etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  
w Brwinowie nr LII.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP I” uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Brwinowie nr 407-III z dnia 30 sierpnia 2002 r., w granicach 
oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna  
i Moszna Parcele – ETAP I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
w okresie od 26 września do 24 października 2016 r. w siedzibie Urzędu  
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu.

Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 10 października 2016 r. w sali na Stadionie 
Miejskim w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, 
wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu należy wnieść na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 
05-840 Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej 
wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 r. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  
z 2016 r., poz.353), ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko poddaje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w okresie i miejscu 
wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani 
mogą wnosić uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
14 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów przy  
ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres: urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie 
podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazur-

kiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 ogłasza przetarg  
nieograniczony ofertowy na wynajem:

budynku o powierzchni 39,40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności handlowo - usługowej.
Wyposażenie: c.o., inst. wodna, inst. elektryczna. 
Cena wywoławcza: 37,00 zł/m2 netto + 23% VAT miesięcznie, dodatkowo 
opłaty za media.
Wadium w wysokości: 500,00 zł
Budynek wymaga remontu: naprawa dachu, remont pomieszczeń, moder-
nizacja inst.wod.-kan.
Istnieje możliwość rozliczenia poniesionych nakładów w czynszu najmu.

Wadium należy wpłacić na konto GETIN NOBLE BANK S.A. nr konta: 
17 1560 0013 2054 4668 3000 0012, do dnia 23.09.2016r. Wadium wpła-
cone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji 
gwarancyjnej i pozostaje do dyspozycji MSCZ na czas trwania umowy i 
służyć będzie jako zabezpieczenie ewentualnym roszczeniom w stosunku 
do przedmiotu najmu.
Formularz ofertowy oraz wniosek o zwrot wadium należy pobrać w Dziale 
Administracyjno-Gospodarczym MSCZ w pokoju nr 13.
Zamawiający umożliwia zapoznanie się z warunkami przetargu oraz obej-
rzenie budynku w dniu 22.09.2016r. do godz.14.00, po uprzednim kontakcie  
z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, nr tel. 22 739 13 51.
Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać w siedzibie 
MSCZ w Pruszkowie  przy ul.Partyzantów 2/4, w pokoju nr 13 (Budynek 
Administracji I piętro) do dnia 30.09.2016r.  do godz. 11.00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016r. o godz.11.30 w sie-
dzibie MSCZ w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, w pokoju nr 13. Oferen-
ci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
W przypadku gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę, istnieje możliwość 
ustnego podwyższenia swojej oferty. 
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
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