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R E G I O N
Od lipca w Pruszkowie ma 
stacjonować dodatkowy zespół 
pogotowia ratunkowego, 
co wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców 
nie tylko tego miasta, ale też 
sąsiedniego Piastowa. 

T o przełom w sprawie, którą 
opisywaliśmy po raz pierw-
szy półtora roku temu.Na
łamach „Gazety WPR” i por-

talu WPR24.pl alarmowaliśmy, że 
czas dojazdu pogotowia ratunkowe-
go do pacjentów z terenu Piastowa 
jest zbyt długi, co może doprowadzić 
do tragedii, bo w przypadku nagłego 
zagrożenia życia liczą się sekundy. O 
„dostawienie” dodatkowej karetki dla 

Piastowa apelowali sami ratownicy. 
Wówczas te argumenty nie trafiały 
do wojewody mazowieckiego, któ-
rym był Jacek Kozłowski. – Z pro-
wadzonych analiz wynika, że liczba 
zespołów ratownictwa medycznego 
w powiecie pruszkowskim jest wy-
starczająca do zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańcom oraz zgodna 
z wymogami Ustawy o państwowym 
ratownictwie medycznym – zapew-
niała nas we wrześniu 2015 r. Ivetta 
Biały, ówczesny rzecznik prasowy 
urzędu wojewódzkiego. 

Zmiana na stanowisku wojewody, 
którym od grudnia 2015 r. jest wywo-
dzący się z Pruszkowa Zdzisław Sipie-
ra, pociągnęła za sobą także zmianę 
podejścia do sprawy. – Wojewoda Ma-
zowiecki, w oparciu o prowadzone ana-
lizy interwencji ZRM, podjął działania 
w sprawie uruchomienia dodatkowego CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

zespołu w powiecie pruszkowskim. Wy-
dział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego 15 marca 2017 r. prze-
kazał do opiniowania powiatowym oraz 
wojewódzkim samorządom projekt ak-
tualizacji Planu działania systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego. 
Zgodnie z nim miałby być dodatko-
wy dzienny zespół w miejscu wycze-
kiwania w Pruszkowie – zaznacza 
Ewa Filipowicz, rzeczniczka obecnego
Wojewody Mazowieckiego. 

Dlaczego w Pruszkowie, a nie 
w Piastowie? – Odległość z miejsca 
stacjonowania Zespołów Ratownictwa 
Medycznego w Pruszkowie do granic 
gminy Piastów wynosi 3,5 km, nato-
miast do najdalej położonego miej-
sca w gminie nie przekracza 8 km 
– twierdzi Filipowicz.

Dodatkowa karetka w drodze
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– Żadna wojna. Chcemy prawa do tego, żebyśmy mogli godnie 
żyć i funkcjonować, do tego, żeby wszyscy byli traktowani 
równo. Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, o relacjach ze starostwem grodziskim 
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Modernizacja niewielkiego obiektu 
nad rzeczką Zimna Woda spowoduje 
spore zamieszanie w rozkładzie 
jazdy, wraz z wyłączeniem z ruchu 
pojedynczych torów KANCELARIA  
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R E G I O N
Jak wiadomo, kolejarze 
planują dużą modernizację 
linii podmiejskiej nr 447. 
W jej ramach „stara” część 
podziemnego przejścia przy 
dworcu PKP w Pruszkowie 
będzie przebudowana. 
Oznacza to zamknięcie 
tunelu na rok. Pojawia się 
pytanie: Jak dostaniemy się 
na drugą stronę miasta?

P odczas poprzedniej 
modernizacji, która 
dotyczyła linii daleko-
bieżnej wybudowano 

nowy fragment przejścia pod-
ziemnego pod torami. Połączył 
on centrum z północną częścią 
miasta od strony ul. Waryńskie-
go. Do użytku został oddany 
w 2015 r. Teraz przejście ponow-
nie trzeba będzie zamknąć i to 
na rok. Powód? „Stary” odcinek 
musi zostać pogłębiony i „zrów-
nany” z nowym. 

Dlaczego kolejarze nie prze-
prowadzili tej inwestycji „za jed-

nym zamachem”? – Stara część 
tunelu, pod linią aglomeracyjną, 
zostanie przebudowana w ra-
mach planowanej moderniza-
cji, związanej z pracami na linii 
447. Wcześniej wykonano zakres 
prac związanych z linią nr 1. 
Finansowanie i realizacja prac 
przewidywały roboty w osob-
nych projektach (linia nr 1 
z POIiŚ, natomiast 447 z CEF) 
– odpowiada Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak wspominaliśmy, przej-
ście w Pruszkowie zostanie za-
mknięte na rok. Trudno nam 
było wyobrazić sobie alterna-
tywny sposób przedostania się 
na drugą stronę miasta, po-
nieważ kolejarze zlikwidowa-
li kładkę nad torami. Okazuje 
się, że spółka PKP PLK wpadła 
na pewien pomysł... –  Wyko-
nawca robót budowlanych ma 
obowiązek zapewnienia tym-
czasowego, bezpiecznego przej-
ścia przez tory w poziomie szyn. 
Będzie to przejście przed stacją 
Pruszków od strony Warszawy. 
Zostanie zabezpieczone rogat-

Remont linii 447. Zamkną 
przejście w Pruszkowie

Przejście podziemne przy dworcu PKP 
będzie zamknięte na rok

kami i będzie obsługiwane przez 
dróżnika – mówi Jakubowski.

Wizja ta wydaje się być prze-
rażająca, zwłaszcza, że miesz-
kańcy będą musieli przechodzić 
przez dalekobieżną linię nr 1, po 
której z dużą prędkością porusza 
się Pendolino. Ale przedstawi-
ciel Karol Jakubowski uspoka-
ja: – Przejście na drugą stronę 
torów otworzymy w momencie 
jak nie będzie przejeżdżał żaden 
pociąg. Będzie ono wykonane 
w jednej płaszczyźnie i dostęp-
ne dla wszystkich, także dla osób 
niepełnosprawnych oraz matek 
z dziećmi w wózkach.

Co prawda kładka nad tora-
mi była stara i wysłużona, ale 
czemu nie mogła pozostać do 
momentu gdy zmodernizowane 
zostanie przejście podziemne? 
Tego typu przejścia funkcjonują 
do dziś i daleko nie trzeba szu-
kać. Jedna kładka jest w okolicy 
ul. Majowej w Pruszkowie, dru-
ga w Grodzisku Mazowieckim. 
PLK mętnie się z tego tłuma-
czy. – Przebudowa linii nr 1 za-

kładała zlikwidowanie starej, 
niedostosowanej dla osób nie-
pełnosprawnych kładki nad to-
rami i zastąpienie jej przejściem 
pod torami z windami, które po-
łączy dwie strony miasta. Po-
nadto stara kładka kolidowała 
z nowym układem torowym linii 
nr 1 – twierdzi Karol Jakubowski.

Gdy przejście zostanie od-
dane do użytku podłoga oraz 
szyby wind będą w jednej płasz-
czyźnie. Wykonawca prac za-
instaluje nowe oświetlenie, 
a ściany zostaną pokryte warst-
wą antygraffi  ti. [SD]
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R E G I O N
Warszawska Kolej 
Dojazdowa nie osiada 
na laurach i szykuje się 
do kolejnych napraw 
na swoim szlaku. 
Na „pierwszy ogień” 
idzie mostek kolejowy 
między stacjami 
w Kaniach i Nowej Wsi.

M odernizacja nie-
wielkiego obiek-
tu nad rzeczką 
Zimna Woda spo-

woduje spore zamieszanie 
w rozkładzie jazdy, łącznie z wy-
łączeniem z ruchu pojedynczych 
torów. Zakres prac obejmuje wy-
mianę płyty mostu, naprawę 
podpór, wykonanie płyt przej-
ściowych, rozbiórkę i ponowny 
montaż nawierzchni kolejowej, 
regulację koryta rzeki, a także 
umocnienie skarpy. – Roboty bu-
dowlane będą prowadzone przy 
całodobowych zamknięciach to-
rów nr 1 i 2 dla ruchu pociągów 

na odcinku Komorów-Podko-
wa Leśna Główna oraz domy-
kaniu torów nr 1 i 2 w przerwie 
technologicznej. Zamknięcie ca-
łodobowe toru nr 2 zostanie do-
konane w okresie od 1 czerwca 
do 30 czerwca, zamknięcie ca-
łodobowe toru nr 1 zostanie do-
konane w okresie od 1 lipca do 
31 lipca – informuje WKD.

To oznacza, że na całym od-
cinku Komorów-Podkowa po-
ciągi WKD będą kursować wa-

hadłowo, a liczba połączeń zna-
cząco zmaleje. Czy przewoźnik 
zamierza zorganizować autobu-
sową komunikację zastępczą? 
– Tak. Szczegóły jej organizacji 

nie są jeszcze znane, rozważamy 
możliwość uruchomienia jej nie 
tylko od Komorowa, ale także od 
Pruszkowa – wyjaśnia Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

Konkretne propozycje organi-
zacji ruchu pociągów i autobu-
sów zastępczych mają być znane 
po rozstrzygnięciu przetargu na 
modernizację mostu nad Zimną 
Wodą, czyli w połowie kwietnia. 
Niewykluczone, że wówczas do-
wiemy się też, czy w tym samym 

czasie uda się przeprowadzić re-
mont samego torowiska między 
Komorowem i Podkową Leśną. 
WKD chce bowiem skorzystać 
z okazji i przeprowadzić w tym 

Naprawy na szlaku WKD. Będą utrudnienia
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samym czasie dwie inwestycje. 
– Nie ma jeszcze ostatecznej de-
cyzji, ale tak jak już informowa-
liśmy, jesteśmy zainteresowani 
zakończeniem modernizacji toru 
nr 2 na szlaku Komorów-Pod-
kowa Leśna i chcielibyśmy to 
zrobić jeszcze przed wakacja-
mi, a skoro tor nr 2 na okolicz-
ność budowy mostu będzie tak 
czy siak zamknięty, to chcieli-
byśmy, o ile okaże się to moż-
liwe, przeprowadzić w tym 
czasie jego remont – zaznacza 
Krzysztof Kulesza. [JW]

Dodatkowy zespół ratownictwa, 
dyżurujący w 12-godzinnym try-
bie dziennym ma pojawić się 
w Pruszkowie na początku wa-
kacji. Będzie stanowił uzupeł-
nienie dla dwóch dyżurujących 
całodobowo karetek w bazie przy 
ul. Andrzeja. – Zgodnie z projek-
tem aktualizacji Planu działania 
systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego zmiana na-
stąpi 1 lipca 2017 roku – wyjaśnia 
Ewa Filipowicz. 

Choć nie jest to rozwiązanie 
doskonałe, bo stawką w walce by-
ła dodatkowa karetka stacjonu-
jąca w Piastowie, to postęp i tak 
jest ogromny. – To bardzo do-
bra wiadomość – mówi Wojciech 
Diadia, szef pruszkowskiej ba-
zy pogotowia ratunkowego Falck 
Medycyna. – Dodatkowa karet-
ka w Pruszkowie i tak znacząco 
poprawi sytuację, bo zgłoszeń 
do Piastowa jest bardzo dużo. 
To drugie miasto, równoległe 
do Pruszkowa. Wielu pacjentów 
to osoby starsze, a placówki pod-
stawowej opieki medycznej nie 
zawsze spełniają swoje zadanie. 
Zespoły ratownictwa często by-
wają wysyłane do Piastowa tak 
naprawdę nie na ratunek, ale po 
poradę, która ma zastąpić wizy-
tę lekarską. 

Przypomnijmy, że na Prusz-
ków i Piastów obecnie przypa-
dają dwie karetki. Jedna to zespół 
„P” złożony z ratowników, dru-
ga to „S”, mająca w swym skła-
dzie lekarza. Pozostałe stacjonują 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dodatkowa karetka w drodze

w okolicznych miejscowościach, 
w tym m.in. w Otrębusach czy 
Raszynie i mogą służyć wspar-
ciem tylko wtedy, gdy nie ma-
ją pilnych wezwań na własnym 
terenie. – Trzeba pamiętać, że 

w Pruszkowie nie mamy pedia-
trii, najbliższy oddział pediatrycz-
ny jest w Grodzisku, pediatria 
urazowa jest w Warszawie, nie 
mamy w Pruszkowie ortopedii, 
tu znów najbliższe oddziały są 
w Grodzisku i w Warszawie. Jak 

dostajemy zgłoszenie do dziecka 
lub osoby z urazem kończyn, ta-
kiego pacjenta musimy wieźć do 
tych szpitali i w rejonie Prusz-
kowa i Piastowa pozostaje jed-
na karetka. Jeśli i ona dostanie 

wezwanie np. do Piastowa, to 
już nie ma kogo wysłać do ko-
lejnych, wtedy karetkę trzeba 
ściągać z Otrębus, Raszyna lub 
Ursusa – mówi Wojciech Diadia. 

Świadomości tych kulis dzia-
łania pogotowia pacjenci naj-

częściej nie mają. Stąd pojawia-
jące się co jakiś czas pretensje 
o zbyt długi czas oczekiwania 
na pomoc. Nie jest to jednak 
wina ratowników. 

Ludzie często denerwują się, że 
dzwoniąc po pogotowie dyspozy-
tor w lżejszych przypadkach każe 
im udać się samodzielnie do szpi-
tala albo przychodni. Pacjenci nie 
zdają sobie jednak sprawy, że przy 
tylko dwóch karetkach na Prusz-
ków i Piastów, na dyspozytorze 
ciąży ogromna odpowiedzialność, 
aby je odpowiednio zadyspono-
wać. Jeśli wyśle karetkę do błahej 
sprawy, to nie wyśle jej do za-
wału, wypadku czy innego groź-
nego zdarzenia. W sytuacji, gdy 
doszłoby do nagłego zatrzyma-
nia krążenia i nikt nie podjąłby 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej, mogłoby się to skończyć 
śmiercią pacjenta. A trzeba pa-
miętać, że im wcześniej podję-
ta akcja ratunkowa, tym większe 
szanse na jej powodzenie – wy-
jaśnia szef pruszkowskiej bazy 
pogotowia. – Jeśli otrzymujemy 
wezwanie w kodzie drugim i nie 
ma bezpośredniego zagrożenia 
życia, a sytuacja na drodze jest 
jaka jest, czyli jedziemy w kor-
ku, jesteśmy tak samo zwykłymi 
uczestnikami ruchu, jak wszy-
scy inni. Możemy przyspieszyć 
tylko przy wyjeździe w kodzie 
pierwszym, który uprawnia nas 
do stosowania sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych i tylko wów-
czas poruszamy się jako pojazd 
uprzywilejowany – tłumaczy Woj-
ciech Diadia.
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– Karetka w Pruszkowie i tak znacząco 
poprawi sytuację, bo zgłoszeń do 
Piastowa jest bardzo dużo  – mówi 
Wojciech Diadia

Od lipca w Pruszkowie pojawi się dodatkowy zespół 
pogotowia. To ważna informacja też dla Piastowa

– Żadna wojna. Chcemy prawa do tego, żebyśmy mogli godnie 
żyć i funkcjonować, do tego, żeby wszyscy byli traktowani 
– Żadna wojna. Chcemy prawa do tego, żebyśmy mogli godnie 
żyć i funkcjonować, do tego, żeby wszyscy byli traktowani 
– Żadna wojna. Chcemy prawa do tego, żebyśmy mogli godnie 

równo.
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Powraca pomysł  
budowy dużego 
centralnego portu 
lotniczego między 
Warszawą a Łodzią.  
Pod uwagę brane są dwie 
lokalizacje w naszym 
regionie. To Baranów 
(powiat grodziski)  
i Mszczonów. 

O budowie zupełnie 
nowego lotniska, 
które mogłoby ob-
sługiwać kilka-

dziesiąt milionów pasażerów 
rocznie, mówi się od bardzo 

dawna. Pomysł raz chowany  
jest do szuflady, a raz z niej wy- 
ciągany. W ostatnich dniach 
znów pojawiły się informacje, 
że rząd zamierza tę inwestycję 
zrealizować. Ostateczna decy-
zja ma zapaść w ciągu najbliż-
szego miesiąca.

Wśród potencjalnych lokaliza-
cji centralnego portu lotniczego 
obok Baranowa i Mszczonowa 
brane były pod uwagę odleglej-
sze od stolicy Sochaczew i Babsk. 
Okazuje się jednak, że na ko-
rzyść miejscowości naszego re-
gionu przemawia właśnie fakt, 
że leżą one bliżej Warszawy i są 
dobrze z nią skomunikowane. 

Do Baranowa można dojechać 
autostradą A2, do Mszczonowa 
drogami krajowymi nr 50 i 8.

Nad opracowaniem dokładnej 
koncepcji pracuje zespół powo-
łany w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Budownictwa. Efekty mają 
być na bieżąco przekazywane 
rządowi. Zdecydowanym zwo-
lennikiem budowy centralnego 
lotniska jest prezes PiS Jarosław 
Kaczyński. W jego ocenie inwe-
stycja ta powinna być priory-
tetem. Innego zdania jest część 
ekspertów, którzy wskazują, że 
budowa ogromnego portu jest 
przedsięwzięciem obarczonym 
dużym ryzykiem. [JW]

Pomysł na wielkie lotniskoNiebezpieczna gra 
dotarła do Grodziska?

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Portal WPR24.pl dotarł  
do nieoficjalnych 
informacji, z których 
wynika, że 14-latek padł 
ofiarą niebezpiecznej 
gry internetowej. 
Policjanci potwierdzają, 
że przyjęli zgłoszenie 
o samookaleczeniu się 
dziecka, a prokuratura bada 
okoliczności tego zdarzenia.

J eśli się potwierdzi, będzie 
to kolejny taki przypadek 
w Polsce. Wcześniej, z głę-
bokimi ranami ciętymi do 

szpitala trafił 15-latek z Gliwic. 
W Szczecinie troje nastolatków 
dokonało samookaleczenia ra-
mion i przedramion ostrym na-
rzędziem. Każda z tych spraw 
jest szczegółowo wyjaśniania. 
Wszystko przez internetową grę 
„Niebieski wieloryb”, która zle-
ca niebezpieczne zadania – sa-
mookaleczenia mają być jednym  
z etapów. „Rozgrywka” kończy 
się samobójstwem gracza.

Sprawa będzie  
wyjaśniana
Czy mamy styczność z kolejnym 
takim przypadkiem, tym razem 
w Grodzisku Mazowieckim? – Mo-

gę potwierdzić, że takie zgłoszenie 
dotarło do policjantów i sprawą 
zajmuje się grodziska prokuratu-
ra. Chodzi o samookaleczenie się 
dziecka. Natomiast to czy ma to 
związek z grą będzie wyjaśnianie 
– mówi nam asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Nieco więcej na ten temat 
usłyszeliśmy w prokuraturze. 
– Rzeczywiście są podejmowa-
ne czynności w sprawie, która 
bardzo przypomina tę sprawę 
opisywaną przez media. Nato-
miast w chwili obecnej zaplano-
wane jest przesłuchanie dziecka 
w obecności psychologa. Dopiero 
po przesłuchaniu, które odbę-
dzie się w tym tygodniu, będzie-
my mogli mówić czy mamy do 
czynienia z podobnym przypad-
kiem jak ten opisywany przez 
media. Czynności jakie przepro-
wadzono dotychczas są bardzo 
wstępne, ale rzeczywiście jakiś 
sygnał mieliśmy. Została prze-
słuchana matka dziecka – mówi 

prok. Dariusz Ślepokura z Pro-
kuratury Rejonowej w Grodzi-
sku Mazowieckim. – Dziecko jest 
w wieku 14-lat. Mogę powiedzieć 
tylko, że jest mieszkańcem po-
wiatu grodziskiego – dodaje.

Ostrzeżenie prokuratury
Sprawa jest bardzo poważna. 
Ostrzeżenie wraz z wyjaśnieniem, 

Czy samookaleczenie się dziecka mogło być 
skutkiem gry „Niebieski wieloryb”

o co dokładnie chodzi w tej grze, 
wydała nawet Prokuratura Krajo-
wa. – Dotychczas w toku śledztwa 
ustalono, że ta interaktywna gra 
polega na tym, że bliżej nieustalo-
na osoba, tzw. „opiekun”, wydaje 
uczestnikom gry różnego rodzaju 
polecenia i zleca zadania do wy-
konania, np. dokonanie samo-
okaleczeń, oglądanie „strasznych” 
filmów, chodzenie po torach ko-
lejowych. Ostatnim zadaniem 
w tej grze jest skok z dachu wy-
sokiego budynku. Uczestnika-
mi tej gry są osoby małoletnie, 
w wieku kilkunastu lat – poin-
formował dział prasowy Proku-
ratury Krajowej.

Od kilku dni informacje na 
ten temat ukazują się w pol-
skich mediach. Po raz pierw-
szy gra ukazała się w ubiegłym 
roku w Rosji i według doniesień 
miało dojść do wielu przypad-
ków samobójstw wśród nasto-
latków. Prokuratorzy zwracają 
się z apelem do rodziców i opie-
kunów, aby zwracali szczegól-
ną uwagę na treści w internecie 
z jakich korzystają ich pociechy. 
Gdy mamy jakiekolwiek wątpli-
wości lub zauważymy niepoko-
jące zachowanie swoich dzieci 
w związku z korzystaniem przez 
nie z gry „Niebieski wieloryb” 
lepiej skontaktować się z naj-
bliższą jednostką prokuratury 
lub policji.

Do tematu będziemy wracać.

pi
xa

ba
y.c

om

– Natomiast to czy ma to związek  
z grą będzie wyjaśnianie – mówi nam 
asp. szt. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim  
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 – Moja praca dla Grodziska wiąże się  
z uczuciami do tego miasta  
– mówi burmistrz Benedykciński

zabiegi związane z pozyskiwa-
niem środków spowodowały, 
że dziś mamy budżet na około 
240 mln zł. Jak chcę dokończyć 
Stawy Walczewskiego, zbudo-
wać Mediatekę, halę sportową 
czy ścieżki rowerowe, to wiem 
że mam na to pieniądze. Myślę 
nad tym, co jeszcze można zrobić, 
żeby żyło się w Grodzisku lepiej. 
Spotkało mnie nieprawdopodob-
ne szczęście, bo dzięki ludziom, 
którzy mnie wybrali mogłem wie-
le się nauczyć i doświadczyć. To 
najciekawsze zajęcie jakie mogło 
mi się w życiu trafić.

Sztandarowe inwestycje tej 
kadencji to domy komunalne 
i socjalne. Założony plan udaje 
się realizować?
– Cieszę się z tego, że realizuję 
wreszcie coś, co zmniejsza biedę 
ludzi. Rozgraniczam biedę, która 
wynika z pijaństwa i nieróbstwa, 
od biedy która jest efektem nie-
udolności życiowej, chorób czy 
wielodzietności. Nie wolno wrzu-
cić tych ludzi do jednego worka. 
Za chwilę oddaję kolejny blok, już 
trzeci w tej kadencji. Oczywiście 
spotyka mnie za to wiele nieprzy-
jemności, ale ja rozumiem tę złość 
i niezadowolenie. 

Miasto się rozwija, przybywa 
miejsc pracy...
– Na tym nam zależało. Nie-
długo ruszą nabory, będziemy 
prosić mieszkańców, żeby pra-
cowali tu na miejscu. Zależy mi 
na tym, by ludzie nie musie-
li dojeżdżać.

W Y W I A D
W ostatnich tygodniach gorącym 
tematem był projekt „Warsza-
wa 33+”. Jest pan jednym z tych 
samorządowców, którzy bardzo 
ostro oceniają pomysł powięk-
szenia stolicy. Dlaczego?
– Trzeba podkreślić jedną rzecz. 
Tu nie chodzi o takich jak ja, nie 
chodzi o nasze stołki. Bowiem 
większość z tych, którzy piastują 
funkcje to są ludzie, którzy nieba-
wem pójdą na emeryturę. Tu cho-
dzi o wysiłek, który ponieśliśmy 
i my, i mieszkańcy. Zamieszkałem 
tutaj ponad 30 lat temu i widzia-
łem jedną rzecz: Warszawę, która 
jako tako wyglądała i dziadostwo 
wokół niej. Przez te wszystkie la-
ta wszyscy, i nie mówię tu tylko 
o Grodzisku, a o wszystkich gmi-
nach, włożyliśmy ogromy wysi-
łek w rozwój. I teraz kiedy nam 
się udało wyjść na prostą, kiedy 
uporaliśmy się z całą potrzebną 
infrastrukturą i możemy normal-
nie funkcjonować i inwestować 
w kulturę oraz estetykę, to oni 
mówią stop. A co, jeżeli w tej no-
wej Warszawie pojawi się pro-
blem odpadów i trzeba będzie 
budować wysypiska czy spa-
larnie? To gdzie one będą? Ano 
u nas, na obrzeżach Warszawy. 
Nie twierdzę, że tak będzie, ale 
logika pokazuje, że tak może być. 

Skłaniacie się do ogłoszenia  
referendum w tej sprawie?
– Traktuję to jako ostateczność. 
My nie mamy dużo instrumen-
tów do tego, by zachęcić miesz-

kańców do udziału w nim. Jestem 
przekonany, że ludzie powiedzą 
nie. Może być sytuacja, że będzie 
bardzo niska frekwencja, bo na 
wybory ludzie przychodzą, jak 
przychodzą. 

A co z pomysłem na kadencyj-
ność? Jak pan się czuje 
ze świadomością, że w kolej-
nych wyborach pan nie  
wystartuje?
– W mojej sytuacji nie mam po-
wodów do złego samopoczucia, 
bo zostanie mi rok i trzy miesiące 

Dzięki ludziom mogłem wiele się nauczyć
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Rozmowa z GRZEGORZEM BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego
Czyli możemy powiedzieć,  
że Grodzisk staje się  
samowystarczalny?
– Myślę, że tak.

Odcinamy Grodzisk 
od Warszawy?
– Nie! Warszawa jest dla nas ab-
solutnie rewelacyjna. Jest naszym 
atutem i korzystamy z niej. Ale 
powinniśmy robić wszystko, by 
nie musieć do niej ciągle jeździć. 
I dla Warszawy będzie to fajne, 
i dla nas.  

W Mszczonowie startuje  
budowa aquaparku, a co 
z Grodziskiem?
– A my czekamy. Inwestor ma 
jakieś problemy. Tam jest ta-
ki plan zagospodarowania, że 
można zrobić tylko park roz-
rywki. Chyba, że pojawi się po 
mnie ktoś, kto da się namówić 
żeby to zmienić.

Stawy Walczewskiego. Nie-
którzy twierdzą, że to teren 
rekreacyjny, który robi Pan 
dla siebie...
– Mam żaglówkę na Mazurach. 
A 100 km od Grodziska działkę nad 
jeziorem. Tu nie będę żeglował. Ale 
na pewno nie robię nic dla same-
go siebie. Robię coś dla mieszkań-
ców, sam tu żyję i chcę mieszkać 
w ładnym i fajnym mieście. 

do emerytury. Sytuację mam 
w miarę komfortową, z punktu 
praktycznego, życiowego. Na-
tomiast z punktu funkcji bur-
mistrza to bardzo mi przykro, 
że nie skończę inwestycji, które 
zacząłem. Moja praca dla Gro-
dziska wiąże się z uczuciami do 
tego miasta. To trochę jak z ko-
bietą, nie mogę ot tak zamienić 
jej na inną. Nie traktuję swojej 
pracy jako typowo urzędniczej. 
To raczej pasja. 

Czyli totalnie wycofa się Pan 
z samorządu?
– Nie, absolutnie. Jeżeli będzie 
budowana obwodnica Grodzi-
ska to zapewne będę startował 
do sejmiku. Przydałby się radny 
sejmikowy stąd, który wie o co 
chodzi. 

Z czego się Pan najbardziej cie-
szy jeśli chodzi o Grodzisk?
– Z pieniędzy, które pozyska-
ła gmina. Cieszę się dlatego, że 
wszystkie nasze działania ma-
jące na celu sprowadzanie firm, 
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49 – tyle projektów zgłosili mieszkańcy do tegorocznej edycji pruszkowskiego budżetu obywatelskie-
go. Nabór wniosków zakończył się 17 marca. Listę projektów, które pomyślnie przejdą weryfikację 

poznamy 12 maja, a dziesięć dni później ruszy głosowanie. Przypominamy, że w tegorocznej edycji budże-
tu obywatelskiego do rozdysponowania jest 1,1 mln zł, czyli o 250 tys. zł więcej niż w poprzednim roku.  

W I A D O M O Ś C I 49
Jak ocenia Pan reformę  
szkolnictwa i likwidację  
gimnazjów?
– Wracamy do tego, co było na 
początku. Tu nie ma mowy o żad-
nej reformie. To powrót do prze-
szłości.

Dobry czy zły powrót?
– Dla wsi i środowisk wiejskich 
dramatyczny, ponieważ przez 
sześć lat dzieci chodziły do po-
bliskiej podstawówki, ale potem 
zbierały się w większej grupie 
w gimnazjum, gdzieś w jakimś 
większym ośrodku i miały moż-
liwość rozwoju. Dziś te dzie-
ci tej szansy nie dostaną. Ale 
z reformą w samym Grodzi-
sku, czy to dotyczącą gimna-
zjów czy przedszkoli, radzimy 
sobie dobrze. 

W natłoku obowiązków 
znajdzie się czas na urlop?
– Ja nie lubię tych, którzy nie cho-
dzą na urlop. Oczywiście mam 
plany. Po tygodniu będę w Hisz-
panii, Chorwacji i Grecji. W tej 
ostatniej będę z kolegami na ża-
glach, bo to takie męskie wypa-
dy. W tamtym roku żeglowałem 
w Tajlandii.

ROZMAWIAŁA:
ANNA SOŁTYSIAK

reklama
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W Grodzisku mężczyzna zaata-
kował pracownicę salonu gier  
i ukradł gotówkę. Szuka go poli-
cja. Wizyta w salonie gier to szan-
sa na zyskanie pieniędzy bądź ich 
utratę. Wszystko zależy od szczę- 
ścia. Wielu graczy wierzy w tzw. 
uśmiech losu, jednak ten nie zaw- 

sze im sprzyja. W sobotę (18 mar-
ca) klient salonu gier przy ulicy  
Matejki w Grodzisku liczył na uzys- 
kanie korzyści finansowych, jednak 
wybrał bandycki sposób. – Męż-
czyzna zaatakował pracownicę sa-
lonu. Uderzył ją, zabrał pieniądze  
i uciekł. Trwają jego poszukiwania 

Napad na salon gier 
przy ul. Matejki

– mówiła asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Kobiecie nic groźne-
go się nie stało. – Na miejscu udzie-
lono jej pomocy medycznej. Nie 
była hospitalizowana – podawała  
asp. sztab. Zych. [JM]  

 Andrzej Golec 
 

P O D K O W A  L E Ś N A
Mieszkańcy Podkowy nie 
szczędzili mocnych słów,  
ale podjęli też inicjatywy.  
I trudno się dziwić – tematy 
poruszano poważne: 
projekt „Warszawa 
33+” i negatywna opinia 
grodziskiego starostwa 
w sprawie przebudowy 
kilkunastu ulic  
w mieście-ogrodzie.

S ala przy ul. Świerko-
wej podczas spotkania  
(21 marca) mieszkań-
ców z burmistrzem Ar- 

turem Tusińskim była wypeł-
niona po brzegi. Punkt pierwszy 
– projekt ustawy o m.st. War-
szawy, potocznie już nazywany 
„Warszawa 33+”. Przypomnijmy, 
że wojewoda mazowiecki unie-
ważnił uchwałę podkowiańskich 
radnych o lokalnym referendum 

Podkowa Leśna nie ustępuje
podkowian wyszła z inicjatywą 
rozpisania lokalnego referen-
dum. Według pomysłodaw-
ców jedno z pytań by brzmiało: 
Czy jesteś za utrzymaniem sa-
modzielności Miasta Podkowa 
Leśna jako odrębnej jednost-
ki samorządu terytorialnego 
z kompetencjami co najmniej 
takimi, jak w obecnym stanie 

prawnym? Wniosek o referen-
dum został poparty podpisami 
przez obecnych na środowym 
spotkaniu mieszkańców, choć 
ostateczny kształt pytań zostanie 
jeszcze skonsultowany ze specja-
listami. – Musimy ruszyć do boju 
– powiedziała mi jedna z miesz-
kanek. – Najważniejsze jest zda-
nie suwerena – dodała.  

w tej sprawie. Planowane ono 
było na 2 kwietnia. Podczas 
wtorkowego spotkania miesz-
kańców z burmistrzem Podko-
wy temat „szerokiej Warszawy” 
wrócił. Artur Tusiński przed-
stawił historię konsultacji w tej  
sprawie, a raczej ich brak. – Od 
samego początku wprowadza-
ni byliśmy w błąd – powiedział. 

Zwracał też m.in. uwagę, że „me-
gapowiat” zapłaci więcej janosi-
kowego, podkreślał negatywne 
skutki planowanej ustawy dla 
Podkowy Leśnej. 

Potem głos zabrali mieszkań-
cy. – A może ogłośmy Podkowę 
jako wolne miasto – padła, chyba 
bardziej jako żart, jedna z pro-
pozycji. Ale poważnie. Grupa 

An
dr

ze
j G

ol
ec

Sprawa projektu „wielkiej Warszawy” i relacji ze starostwem grodziskim

Powiatu Grodziskiego o podję-
cie wniosku w sprawie przyjęcia 
uchwały o odwołanie Starosty Po-
wiatu Grodziskiego Pana Marka 
Wieżbickiego”. Zebrani na spo-
tkaniu go podpisywali.

Idziecie na wojnę z powiatem? 
– spytaliśmy Artura Tusińskiego, 
burmistrza Podkowy. – Żadna 
wojna. Chcemy prawa do tego, że-
byśmy mogli godnie żyć i funkcjo-
nować, do tego, żeby wszyscy byli 

Drugi punkt spotkania to nega-
tywna opinia starostwa w sprawie 
projektowanej przebudowy kil-
kunastu dróg w Podkowie, w tym 
ulic Mickiewicza, Sasanek, Grabo-
wej, Helenowskiej, Sarniej. Przy-
pomnijmy, że wśród powodów 
które wpłynęły na taką decyzję 
wymieniono m.in. brak wyma-
ganej szerokości dróg. – Żąda się 
poszerzenia pasów drogowych, 
więc ulicę Bukową musielibyśmy 
poszerzyć tak, że musielibyśmy 
niektóre domy wyburzyć – mó-
wił burmistrz Artur Tusiński. Po-
wiedział nawet, że „powiat działa 
w sposób złośliwy”.

Jak wynikało z opinii wygłoszo-
nych podczas spotkania, relacje 
starostwo – Podkowa Leśna nie 
są najlepsze. – Aby coś zdziałać, 
pojawiajmy się na sesjach rady po-
wiatu, oni się boją jakiegokolwiek 
głosu na sesji – mówiła mieszkan-
ka Podkowy. Grupa inicjatywna 
zgłosiła „Wniosek mieszkańców 
Podkowy Leśnej do radnych Rady 

traktowani równo – odpowiedział. 
– A jak miasto w takiej sytuacji za-
mierza działać? – drążyliśmy te-
mat. – Miasto będzie się poruszało 
w tych ramach w których mo-
że, także ewentualnie w ramach 
powództwa cywilnego. Jest to na 
pewno trudne. Możemy też budo-
wać koalicje wsparcia, stąd moje 
wizyty w ministerstwach infra-
struktury i rozwoju – stwierdził 
burmistrz Tusiński.

– Musimy ruszyć do boju – powiedziała 
mi jedna z mieszkanek. – Najważniejsze 
jest zdanie suwerena – dodała

Artykuł sponsorowany

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/62/15 Rady Gminy Raszyn 
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej 
i ul. Wspólnej, zmieniony uchwałą Nr XXVI/255/16 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr VIII/62/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Janki – w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I, obejmujący obszar planu  
w obrębie Janki, którego granice wyznaczają:
1) od północy – po północnej granicy administracyjnej obrębu 

Janki, dalej po wschodniej granicy działki nr ew. 30 na długości 
140m, a następnie w kierunku wschodnim do wschodniej granicy 
administracyjnej obrębu Janki;

2) od wschodu – po wschodniej granicy administracyjnej obrębu Janki, 
następnie po północnych granicach działek nr ew. 33/1 i 33/3, 
zachodniej i północnej granicy działki nr ew. 32 oraz zachodniej, 
północnej i wschodniej granicy działki nr ew. 31 w obrębie Falenty, a 
następnie po osi istniejącej Al. Krakowskiej w obrębie Falenty i Janki;

3) od południa – po wschodniej linii rozgraniczającej istniejącej 
ul. Mszczonowskiej, dalej w kierunku północnym w części po 
zachodniej granicy działki nr ew. 82, a następnie po południowych 
granicach działek nr ew.: 80 i 79/1, południowej i zachodniej granicy 
działki nr ew. 78/1, południowej linii rozgraniczającej istniejącej ul. 
Wspólnej, wschodniej i południowej granicy działki nr ew. 74/1, 
południowej granicy działki nr ew. 73/5, południowej i zachodniej 
granicy działki nr ew. 73/6, zachodniej granicy działki nr ew. 73/1, 
w części po zachodniej granicy działki nr ew. 72, południowych 
granicach działek nr ew.: 71/1 i  69/7, południowej i w części po 
zachodniej granicy działki nr ew. 69/4, południowej granicy działki 
nr ew. 67/6, w części po wschodniej i południowej granicy działki 
nr ew. 66/1, południowych granicach działek nr ew.: 65/1, 64/3, 
63/1, 62/1 i 61/1, południowej i zachodniej granicy działki nr ew. 
60/1; południowej linii rozgraniczającej istniejącej ul. Wspólnej, 
wschodniej i południowej granicy działki nr ew. 59/1, południowych 
granicach działek nr ew.: 58/3 i 57/1, w części po wschodniej i 
południowej granicy działki nr ew. 56/2, południowych granicach 
działek nr ew.: 56/1, 54/3, 54/1 53/5, 53/3 i 52/1; 

4) od zachodu – po zachodniej granicy administracyjna obrębu Janki.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  
3 kwietnia do 5 maja 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica 
ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 
15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie 
internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 maja 2017 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do  
ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 
46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ww. projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu  
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się  
z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. 
Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie 
pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 
05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: 
urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
19 maja 2017 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i 
adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski 
złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy 
Raszyn.        

Z up. Wójta 
 Zastępca Wójta, mgr Michał Kucharski 

Raszyn, dnia 24 marca 2017r.

OGŁOSZENIE  
Wójta Gminy Raszyn  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I

Ogłoszenie

Nasza Klinika to nowa 
placówka o profilu 
rehabilitacyjnym, która pod 
koniec lutego tego roku 
rozpoczęła działalność. Oferuje 
specjalistyczne świadczenia 
zarówno pacjentom dorosłym, 
jak niemowlętom i dzieciom. 
Zapewnia także opiekę  
w punkcie przedszkolnym 
dzieciom przebywającym na 
turnusach rehabilitacyjnych. 

Nasza Klinika  oferuje 
pełen profil świad-
czeń rehabilitacyj-
nych, w tym:

• dla osób dorosłych z bólem krę-
gosłupa, kończyn, chorobami 
wrodzonymi i nabytymi narządu 
ruchu, neurologicznymi, reuma-
tologicznymi, chorobami i dys-
funkcjami wynikającymi z wieku,  

• przed i po zabiegach chirurgicz-
nych w obrębie kończyn dolnych 
i górnych, 

• po urazach powstałych wskutek 
wypadków (komunikacyjnych, 
podczas uprawniania sportu,  
innych).

Z usług Kliniki korzystać będą mo-
gły wszystkie dzieci wymagające 
rehabilitacji leczniczej, w tym:
• z wadami postawy;
• z wadami stopy;
• zaburzeniami koordynacji ru-

chowej (dyspraksją, ADHD, 

zaburzeniami planowania ru-
chu, dysgrafią);

• z problemami w zdolności koor-
dynacji równowagi;

• z zaburzeniami posturalnymi;
• z zaburzeniami integracji sen- 

sorycznej;
• z mózgowym porażeniem dzie-

cięcym i zespołem Downa.
 

Dwa poziomy – parter i piętro, 1600 
m2 powierzchni, duże przestron-
ne sale rehabilitacyjne, ładne kolo-
rowe, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt medyczny wnętrza są do 

dyspozycji pacjentów od ponie-
działku do piątku, od 7:00 do 21:00, 
soboty od 8:00 do 16:00. Klinika 
prowadzi już zapisy pacjentów na 
turnusy rehabilitacyjne i konsul-
tacje lekarskie. 

 
Osoby zainteresowane mogą  

skontaktować się telefonicznie  
pod numerem  

22 292 11 01  
lub mailowo:  

rejestracja@naszaklinika.com.pl. 
Zapraszamy na  

www.naszaklinika.com.pl

Nowa klinika rehabilitacyjna  
w Ożarowie Mazowieckim  

– od niemowlaka do seniora
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P R U S Z K Ó W

W piątek (17 marca) rano w jednym 
z mieszkań na terenie pruszkow-
skiego Gąsina odnaleziono zwłoki 
61-letniego mężczyzny. Informację 
o tym, że coś niepokojącego dzie-
je się na Gąsinie otrzymaliśmy od 
jednej z naszych czytelniczek. Oka-
zuje się, że może chodzić nawet  

o zabójstwo. – Potwierdzam, że 
około godziny 8 w mieszkaniu na 
Gąsinie znaleziono zwłoki 61-lat-
ka. Trwają czynności policyjne 
i prokuratorskie – mówiła nam 
„na gorąco” st. asp. Karolina Kań-
ka z Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. – Na ten moment nie 

Zwłoki w mieszkaniu 
na Gąsinie

mogę powiedzieć nic więcej – do- 
dawała. Czy to oznacza, że do śmier- 
ci mężczyzny mogły przyczynić się 
osoby trzecie? – Wszystko wyja-
śni prokuratorskie śledztwo. W tej 
chwili nie mogę zdradzać takich 
informacji – powiedziała st. asp.  
Karolina Kańka. [JW]  

Reklama

Ekshibicjonista w rękach policji
G R O D Z I S K  M A Z .

Mundurowi zatrzymali 
42-letniego mężczyznę 
podejrzanego  
o napastowanie dzieci 
w okolicach grodziskich 
szkół. Usłyszał on już 
zarzut, a prokurator 
zastosował wobec  
niego policyjny dozór. 

O groźnych incydentach 
z udziałem mężczy-
zny informowaliśmy 
na łamach nasze-

go portalu WPR24.pl kilka dni 
temu. Rodzice uczniów z Gro-
dziska alarmowali, że ktoś zacze-
piał ich dzieci w drodze z lub do 
szkoły, obnażał się, a następnie 

odjeżdżał ciemnym samochodem. 
Po tych sygnałach na nogi posta-
wiono grodziskich policjantów, 
którzy zaczęli patrolować oko-
lice szkół.

Te działania przyniosły efekt. 
– Mężczyzna został zatrzyma-
ny. W tej chwili jest on już po 
przesłuchaniu. Usłyszał też za-
rzut, a prokurator zdecydował 
o zastosowaniu wobec niego po-
licyjnego dozoru – powiedzia-
ła nam asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku. – Zebrane przez policjantów 
materiały pozwoliły na przedsta-
wienie Arturowi P. zarzutu z art. 
200 par. 4 Kodeksu Karnego. Po 
czynnościach w prokuraturze, 

na wniosek śledczych wobec 
mężczyzny zastosowany został 
środek zapobiegawczy w posta-
ci policyjnego dozoru. Zgodnie 

z obowiązującym prawem oso-
bie, która w celu swojego zaspo-
kojenia seksualnego prezentuje 
małoletniemu poniżej lat 15 wy-
konanie czynności seksualnej, 
grozi kara pozbawienia wolno-
ści do 3 lat – dodaje.

Kilka dni temu w ręce grodzi-
skich strażników miejskich trafił 
inny mężczyzna, który obnażał 
się na stacji WKD. Jak zaznacza-
ją policjanci, to dwie oddziel-
ne sprawy i dwie zupełnie inne 
osoby. – Zatrzymany na stacji 
WKD mężczyzna był pod wpły-
wem alkoholu. Nie ma żadnych 
powodów łączyć go z tym, któ-
rego zatrzymano za obnażanie 
się w pobliżu szkół – zaznacza 
asp. sztab. Zych. [JW]

W Y W I A D
Znamy się od wielu lat, prawie 
od piaskownicy na warszawskiej 
Woli. Jak to się stało, że osiadłeś 
w Pruszkowie?
– Mieszkała tutaj, zresztą da-
lej mieszka, moja przyjaciółka 
Kasia. Bardzo mnie i moją żonę 
do Pruszkowa ciągnęła. Które-
goś niedzielnego lipcowego wie-
czoru 1999 roku zadzwoniła że 
jest przetarg na działkę przy uli-
cy Piotrkowskiej, ale do północy 
trzeba wpłacić wadium. Zosta-
ło nam 17 minut... Na szczęście 
miałem jakąś gotówkę przy so-
bie, pojechaliśmy na pocz-
tę i wpłaciliśmy. W rezultacie 
udało nam się kupić działkę. Co 
ciekawe, wcześniej nie widzia-
łem jej na oczy. Co było dalej? 
Rozpoczęliśmy budowę domu  
i w 2001 roku się wprowadzili-
śmy. I mieszka nam się tu bar-
dzo dobrze. Nie wyobrażam sobie 
teraz lepszego miejsca do domo-
wego życia, jesteśmy „bliżej zie-
mi”, spokój, cisza, czuć naturę.

Twój adres to jednocześnie 
„Warsztat Antoniego”. Nazwa 
nieco intrygująca...
– Tak nazwałem swoją agencję 
artystyczną. To jest mój warsz-
tat twórczy, tu robię swoje płyty, 
komponuję, piszę, gram. Tu też 
robiłem m.in. spoty dla prusz-
kowskiej drużyny piłkarskiej. Ale 
zdarzają się również zabawne hi-
storie, niektórych nazwa „Warsz-
tat Antoniego” myli. Ludzie 
dzwonią, że chcą mi sprzedać 
podnośniki, opony, jakieś ręka-
wice robocze (śmiech).

I co im odpowiadasz?
– Że pracuję bez rękawic.

 „Salonik z Kulturą” to twoja 
inicjatywa. Byłem na jednym 
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Ożywić ulicę Kraszewskiego
Rozmowa ANTONIM MURACKIM, bardem, poetą, twórcą 

„Saloniku z Kulturą”, mieszkańcem Pruszkowa
z ostatnich, poświęconym pio-
sence francuskiej. Frekwencja 
ogromna, co, nie będę ukrywał, 
mocno mnie zaskoczyło. Sala 
w SDK przy ul. Hubala wypeł-
niona po brzegi.
– Swoją „salonikową” podróż roz-
począłem jeszcze w 2003 roku. 
Objechałem z nim już kilkana-
ście domów kultury, w Warsza-
wie, Płocku. Od kilku lat stałym 
adresem saloniku jest Pruszków, 
a szczególnie Spółdzielczy Dom 
Kultury przy Hubala. Tu, choć 
nie tylko, występuję, zapraszam 
gości. Ostatnio, jak wiesz Joan-
nę Rawik.

Dobrze, ale skąd takie powo-
dzenie „Saloniku z Kulturą”?
– Wiesz, każda sensowna, cyk- 
liczna inicjatywa przynosi efek-
ty. Przyzwyczajam ludzi do te-
go, że u mnie nie ma „popeliny”, 
chamskich odzywek, politycz-
nych pyskówek. Oczywiście cza-
sami ja i moi goście (szczególnie 
z kręgu kabaretu) wypowiadamy 
się na temat tego co się dzie-
je w kraju, ale to wszystko jest 
w granicach przyzwoitości i ar-
tystycznego stylu. I słuchacze 
akceptują taką atmosferę. Wie-
dzą, że jest tutaj dobra piosen-
ka, występują ludzie związani 
i z kabaretem, poezją i z mu- 
zyką sensu stricte. Gościliśmy 
tak znanych przecież artystów 
jak Krzysztof Daukszewicz, Zbi-
gniew Zamachowski czy An-
drzej Jagodziński.

Masz jakieś ulubione miejsca 
w Pruszkowie po których spa-
cerujesz?
– Tak mam, staw Hosera i oka-
lający go park. Spacerujemy tam 
z żoną i wnukami. Drugie miej-
sce, które podoba się także moim 
gościom, to ulica Kraszewskiego. 

Jednak chciałbym, aby zaczęła 
ona bardziej żyć.

Bardziej żyć?
– Chodzi o to, żeby np. żeby przy 
okazji święta miasta zamiast 
wielkiego koncertu w jednym 
miejscu zorganizować wiele im-
prez na tej właśnie ulicy, ożywić 
ją. Zresztą, kiedyś to już – ja-
ko Fundacja Artystyczna TST  
– sugerowałem na radzie mia-
sta. Dla mnie taka forma kultury, 
np. kilkanaście koncertów w cią-
gu dwóch, trzech dni, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, promocje 
książek, uliczne teatry jest bar-
dziej przyciągająca, łączy różne 
kulturalne perspektywy. Ulica 
Kraszewskiego byłaby do te-
go jak najbardziej odpowied-
nia, jest tam przecież wiele 
miejsc (handlowe, restaura-
cyjne), w których podczas świę-
ta miasta może się dużo dziać. 
Koncerty też tam można zor-
ganizować rozstawiając scenę 
na placyku przy WKD. General-
nie – całe rodziny mogłyby tam 
ciekawie spędzić czas.

Ale przecież wiesz, że ludzi 
przyciągają gwiazdy?
 – Ale dlaczego mamy sprowa-
dzać wyłącznie gwiazdy, które 
możemy zobaczyć w telewizo-
rze? Przecież nie chodzi tylko 
o to, aby było głośno i wesoło. 
Wracając – tak ładna ulica jak 
Kraszewskiego powinna, mówiąc 
kolokwialnie, do czegoś służyć. 
A jest martwa, ta przestrzeń 
miejska jest zupełnie niewyko-
rzystana. A mogłaby integrować. 
Zobaczymy, jakie projekty bę-
dą realizowane w powstającym 
Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego. Może one zintegru-
ją mieszkańców?

Jesteś, można powiedzieć, 
polskim ambasadorem znane-
go czeskiego barda Jaromira 
Nohavicy. Jak to się zaczęło?
– Spotkaliśmy się w 1998 roku 
na jednym z koncertów w Te-
atrze na Woli. Występowałem 
z kolegami w pierwszej części, 
w drugiej – nieznany wówczas 
w Polsce Jaromir Nohavica. To 
była absolutna magia, świetna 
melodyka. Zapragnąłem więc 
poznać o czym on śpiewa. Pro-
blem był w tym, że nie znałem 
czeskiego, pierwsze piosenki 
Nohavicy przetłumaczyłem 
więc bardziej sercem niż gło-
wą. Potem pojechałem do Jar-
ka, pokazałem mu i to wszystko 
zaczęło się kręcić. Pewnym 
zwieńczeniem tej działalności 
był wydany w 2008 roku pla-
tynowy już album „Świat we-
dług Nohavicy”. Zaprosiłem do 
niego wiele wybitnych postaci 
naszej sceny – m.in. Wojnow-
ską, Geppert, Sikorowskiego, 
Sojkę, Woźniaka.

ROZMAWIAŁ:
ANDRZEJ GOLEC 

P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy urzędnicy 
w asyście policji 
zablokowali wycinkę 
drzew przy ulicy 
Traktowej. W ich ocenie 
działania prowadzono 
niezgodnie z prawem.

D o urzędu miejskie-
go w Pruszkowie  
16 marca dotarło za-
wiadomienie o ma- 

sowej wycince drzew przy ulicy 
Traktowej. Do urzędu nie wpły-
nął wniosek o wydanie decy-
zji zezwalającej na tę wycinkę, 
tym samym prezydent Prusz-
kowa takiej decyzji nie wydał. 
Natychmiast podjęto działania, 
trwają czynności wyjaśniające 
z udziałem policji i inspekto-
rów z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie – informowali 
pruszkowscy urzędnicy.

To kolejna interwencja prusz- 
kowskiego urzędu po głośnej 
wycince przy ulicy Lipowej, któ-
rą również ostatecznie udało się 
wstrzymać, a jej okoliczności 
bada prokuratura.

Pruszkowscy urzędnicy ape-
lują do mieszkańców o czujność 
i zgłaszanie podejrzeń niele-
galnej wycinki. – W przypad-
ku zaobserwowania tego typu 
działań apelujemy o ich zgłasza-
nie do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska pod nr tel. 22 735 87 90, 
735 88 17 lub prosimy dzwonić 
do straży miejskiej pod nu-
mer 22 758 66 49 lub bezpłatny  
nr 986 – zaznaczają. [JW]

Wycinka zablokowana

P R U S Z K Ó W
Topole rosnące wzdłuż 
drogi wojewódzkiej  
nr 718 trafią pod topór. 
Kilkudziesięciometrowe 
drzewa zostaną wycięte 
pod koniec roku. 

W ysokie drzewa 
przy ul. Poznań-
skiej w Prusz-
kowie wpisały 

się w krajobraz miasta. Wio-
sną i latem wyglądają pięk-
nie. Niestety większość z tych  
drzew nie jest w najlepszym sta-
nie. Widać to głównie w trakcie 
wichur i ulew, kiedy porywisty 
wiatr łamie konary jak „zapałki”.

Zarządcą ul. Poznańskiej jest 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich. Drogowcy szykują 
się już do wycinki drzew. Więk-
szość okazów została odpowied-
nio oznakowana. – Obecnie 
realizujemy duże zamówienie 

Drzewa przy drodze 718 pod topór
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dotyczące uporządkowania zie-
leni w rejonie naszych dróg na 
terenie całego województwa. 
Drzewa przy 718 są w takim 
stanie, że zostały zakwalifiko-
wane do wycinki – mówi Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Topole, które 
rosną przy 718 sprawiają wiele 
kłopotów. Przy wichurach drze-
wa się łamią i blokują drogę. 
Oczywiście wystąpimy do mia-
sta o wydanie zgody na wycin- 
kę – zaznacza.

Sama wycinka będzie pro-
wadzona dopiero pod koniec 
roku. – Drzewa zostały ozna-
kowane, ale czekamy z wycin- 
ką na zakończenie okresu lęgo- 
wego – podkreśla Monika Bur-
don. – Oczywiście w miejscu 
wyciętych drzew planujemy na- 
sadzenia. Zwłaszcza, że to droga 
wjazdowa do centrum Prusz-
kowa – podkreśla. [AS]
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Orange Światłowód dla mieszkańców Pruszkowa  
i Grodziska Mazowieckiego
Orange Polska rozpoczął in-
westycję światłowodową 
w Pruszkowie i Grodzisku 
Mazowieckim, dzięki której 
z superszybkiego internetu bę-
dzie mogło korzystać ponad 
20 tys. gospodarstw domo-
wych. Jeszcze w tym kwar-
tale będzie on dostępny dla 
mieszkańców kilkunastu ulic 
w obu miastach. 

Połączenie z siecią to już dziś 
nic nadzwyczajnego. Ponad  
60% badanych Polaków korzy-
sta z internetu stacjonarnego, 
a blisko 50% łączy się z siecią 
za pomocą urządzeń mobil- 
nych. Przez internet robimy zaku-
py, płacimy rachunki, rozmawia-
my ze znajomymi. Gramy on-line 
i oglądamy TV. Chcemy to robić 
szybko i sprawnie, a zważywszy 
na to, że do sieci mamy podłą-
czonych coraz więcej urządzeń 
i równocześnie surfuje w sieci 
więcej osób, nie jest to takie pro-
ste. Tradycyjne połączenia z sie-
cią nie zawsze spełniają nasze 
oczekiwania. Zdarza się, że sieć 
jest podatna na zakłócenia, któ-
re potrafią przerwać pobieranie 

pliku w ostatniej chwili. Najlep-
szym rozwiązaniem tych pro-
blemów jest światłowód, który 
zapewnia komfortowy dostęp do 
internetu. To obecnie najszyb-
szy rodzaj internetu dostępny na 
rynku. Dla osoby, która z niego 
korzysta, ściągnięcie jednej pio-
senki w formacie mp3 to kwe-
stia ułamka sekundy, a pobranie 
filmu w jakości HD, „ważącego” 
1,5 GB wiąże się z odczekaniem 
jedynie 40 sekund. I to wszystko 
niezależnie od tego, czy jedno-
cześnie w tej samej sieci surfują 
też inne osoby – prędkość trans-
feru pozostaje przez cały czas 
bardzo wysoka. Światłowód to 
dobre rozwiązanie także dla pu-
blikujących w sieci. Jeśli chcemy 
zamieszczać nasze filmy, zdję-
cia w internecie, dzięki interne-
towi światłowodowemu zrobimy 
to znacznie szybciej. 

Światłowody Orange działają 
z szybkością nawet do 300 Mb/s  
dzięki czemu każdy większy 
plik możemy ściągnąć na dysk 
w praktycznie niezauważalnym 
czasie, a przeglądanie kilkunastu 
otwartych zakładek nie jest już 
żadnym problemem. Miesięczna 

opłata za korzystanie z sieci to 
zaledwie 69 zł Firma zapewnia 
bezpłatną instalację światłowo-
du, a także uruchomienie inter-
netu na wszystkich urządzeniach 
w domu, na których chcemy ko-
rzystać z sieci. Nie zapłacimy 
także za dostarczony modem 
i dekoder. 

Zastosowana przez Oran-
ge technologia FTTH (Fiber to 
the Home), czyli światłowód 
do domu, jest w naszym kraju 

obiecującym i nowatorskim roz-
wiązaniem. W tej technologii in-
ternet światłowodowy Orange 
jest dostępny dla 1,5 mln go-
spodarstw domowych w 35 mia-
stach. W bieżącym roku będzie 
dostępny także dla mieszkań-
ców kolejnych miejscowości. Na 
koniec 2018 r. w zasięgu Oran-
ge Światłowód będzie nawet  
3,5 mln. polskich rodzin. 

Aktualne informacje na temat 
zasięgu sieci światłowodowej 

Orange w Piasecznie i Grodzisku 
możemy otrzymać w salonach 
sprzedaży; Pruszków, ul. Wojska 
Polskiego 25 oraz Kraszewskie-
go 33/35 a także w Grodzisku 
przy Placu Wolności 19 lub na 
stronie internetowej orange.pl 
w zakładce internet światło-
wodowy. 

Superszybki internet Orange 
możemy dodatkowo połączyć 
w pakiet usług konwergent-
nych Orange Love, dzięki którym 

możemy mieć nie tylko internet, 
i telewizję w jakości 4k w bardzo 
konkurencyjnej cenie, ale również 
korzystać ze zniżek na usługi ko-
mórkowe Orange. 

Technologie
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Z A B I E G
Między 25 a 30 rokiem 
życia pojawiają się 
pierwsze zmarszczki, 
które spędzają sen 
z powiek wielu kobietom. 
Na szczęście nowoczesne 
zabiegi pozwalają nam 
coraz skuteczniej oszukać 
czas. Hitem ostatnich 
miesięcy jest zabieg 
z wykorzystaniem osocza 
bogatopłytkowego, czyli 
własnej krwi. Na punkcie 
takiego zabiegu oszalały 
gwiazdy Hollywood, 
które serię krwistych 
zabiegów otrzymały 
w pakiecie prezentów 
po gali Oscarów.
Efektami wampirzego 
liftingu już zdążyły 
pochwalić się Kim 
Kardashian i top modelka 
Bar Refaeli, a zdjęcie 
z takiego zabiegu zamieściła 
niedawno na Twisterze.

Wampirzy lifting, czyli usuwanie 
zmarszczek za pomocą krwi

reakcji alergicznej. Jest to alter-
natywa dla kobiet, które oba-
wiają się nienaturalnego wyrazu 
twarzy po wstrzyknięciu bo-
toksu lub z różnych powodów 
medycznych nie mogą lub nie 
chcą poddać operacji plastycz-
nej w celu likwidacji zmarsz-
czek. Zabieg z użyciem osocza 
bogatopłytkowego polecany jest 

O socze bogatopłyt-
kowe to preparat 
krwiopochodny, któ-
ry jest pozyskiwany 

z krwi pacjenta. Jest ono boga-
te w komórki i czynniki wzrostu
– peptydy, które pobudzają in-
ne komórki do podziału i są po-
trzebne do odnowy biologicznej 
tkanek skóry. 

Polega on na pobraniu próbki 
krwi i oddzielenia z niej osocza 
bogatego w płytki krwi. Powsta-
ła w ten sposób substancja jest 
wstrzykiwana pacjentowi. 

Wypełnianie zmarszczek za 
pomocą osocza z własnej krwi 
jest przeznaczone dla pacjen-
tów, których skóra wymaga bio-
stymulacji i odbudowy. To także 
zabieg stworzony dla alergików, 
którzy są uczuleni na składni-
ki preparatów wypełniających 
zmarszczki, ponieważ prepa-
rat powstały z własnej krwi jest 
biologicznie obojętny i nie nie-
sie za sobą ryzyka wystąpienia 

Ar
ch

iw
um od roku do dwóch lat. Wampi-

rzy lifting napina i wygładza 
skórę, stymuluje proces na-
turalnej regeneracji i produk-
cji kolagenu, przez co odży-
wia cerę. Skóra staje się także 

reklama

dla osób, które preferują natu-
ralne terapie anti-aging.

 Rezultaty zabiegu widoczne 
są już po 2-tygodniach – jest to 
czas w jakim skóra pobudzana 
jest do samoregeneracji. Najlep-
szy efekt osiąga się wykonując 
całą serię wampirzych liftingów. 
Powinna się ona składać z 2-4 
zabiegów. Efekt utrzymuje się 

bardziej promienna, rozjaśnio-
na, znikają przebarwienia, 
bruzdy i zmarszczki mimicz-
ne. Ponadto zabieg radzi sobie 
z bliznami potrądzikowymi oraz 
z cieniami pod oczami.

Terapia osoczem bogatopłytkowym jest przeznaczona do wypeł-
niania zmarszczek w okolicach:
• czoła,
• policzków,
• fałd nosowo-wargowych,
• szyi,
• dekoltu,
• dłoni,
• oczu („kurze łapki”),

Wampirzy lifting jest przeznaczony także do hamowania procesu 
łysienia, stymulacji odrostu włosów oraz ich zagęszczania. Efek-
ty wampirzego liftingu:
• elastyczna i jędrna skóra,
• poprawa ukrwienia skóry,
• wygładzenie zmarszczek i fałdów,
• przyspieszenie procesów gojenia po zabiegach medycyny estetycznej.
• odmłodzenie regeneracja komórkowa

Instytut Urody Majestic-Derm, Pruszków, tel. 731 000 808

Promocja 
400 zł 

za zabieg!
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P R O F I L A K T Y K A
Badania to podstawa – takie sfor-
mułowanie jak mantrę powtarza 
większość lekarzy. Mimo to wie-
le osób unika wizyt i regularnego 
sprawdzania swego stanu zdrowia. 
Niesłusznie, bowiem zwykłe bada-
nia kontrolne mogą uratować na-
sze życie. To dlatego, że większość 

groźnych chorób na wczesnym eta-
pie można całkowicie wyleczyć. A do  
tego konieczne jest ich szybkie wy-
krycie. Temu właśnie służą bada-
nia. O których warto pamiętać? 
Przede wszystkim o morfologii krwi, 
oznaczeniu poziomu cukru, bada-
niu moczu. Jeśli nie ma wskazań 

Warto robić 
sobie badania

medycznych, kontrolnie można je 
przeprowadzać raz do roku. Ta czę-
stotliwość rośnie z wiekiem. Panie 
powinny także pilnować, aby raz na 
12 miesięcy odwiedzić ginekologa  
i wykonać cytologię, co może ochro-
nić przed groźnymi chorobami ukła-
du rodnego. [JW]  

A K T Y W N O Ś Ć
Wiosna to idealny moment, 
aby rozpocząć aktywność 
fizyczną, zadbać w ten 
sposób nie tylko o ciało,  
ale też o dobry humor  
i zastrzyk energii. 

W iosenne przesile-
nie to dla naszych 
organizmów jeden 
z najtrudniejszych 

okresów w roku. Ale mimo to 
warto zmobilizować się do wy-
siłku fizycznego, szczególnie na 
świeżym powietrzu. Wpływa on 
pozytywnie nie tylko na ciało, ale 
również na duszę. Mowa o słyn-
nych endorfinach, które uwal-
niają się w naszych mózgach pod 
wpływem aktywności, co natych-
miast poprawia ogólne samopo-
czucie i sprawia, że czujemy się 
zwyczajnie szczęśliwsi. 

Efekty mogą przerosnąć nasze 
oczekiwania, ale oczywiście naj-
trudniej jest zacząć. Jak to zrobić? 
Najlepiej nie rzucać się od razu 
na głęboką wodę i planować star-
tu w maratonie, ale realistycznie 
wyznaczać cele. Tym pierwszym 
może być zwykły spacer. Prze-
chadzkom coraz bardziej sprzyjać 

W zdrowym ciele zdrowy duch
sylwetkę lub mają relaksować. 
Niekiedy bywają połączone  
np. z tańcem. 

Jedną z najczęściej poleca-
nych form aktywności są wizy-
ty na basenie. Ruch w wodzie nie 
obciąża kręgosłupa i stawów, po-
zytywnie wpływa na całe ciało. 
W dodatku nie jest to tylko pro-
pozycja dla entuzjastów pływa-
nia. Aby dobrze spożytkować 
czas nie trzeba wcale ścigać się 
na sportowym basenie, tylko wy-
brać ten rekreacyjny, za to dużo 
się w nim ruszać, robić przysia-
dy, czy po prostu w nim chodzić.  

Dla tych, którzy wolą spędzać 
czas na świeżym powietrzu i z ro- 
dziną, dobrym pomysłem są wy-
cieczki rowerowe. Bezpiecznych 
tras do poruszania się z naj-

młodszymi w naszym regionie 
przybywa. Mniejsze pociechy 
mogą zaś podziwiać krajobraz 
z koszyka. To sprawi, że cała ro-
dzina nie tylko zdrowo, ale też 
przyjemnie spędzi czas. [JW]

będzie wiosenna aura. Podjęcie 
postanowienia, że raz w tygodniu 
pieszo pokonamy większy dystans 
to już bardzo dużo.  

Na bardziej zmotywowanych 
czeka szeroka oferta salonów 
fitness, które oferują zajęcia 

o różnym stopniu zaawanso-
wania i trudności. Od ćwiczeń 
przypominających spokojną jogę, 
po prawdziwe wyciskacze po-
tu. Do wyboru mamy takie, któ-
re kształtują wydolność, rzeźbią 
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D I E T A
Zima kojarzy się nie  
tylko z chłodem i ponurymi 
dniami, ale również z ciężką 
i ubogą w świeże składniki 
dietą. Wraz z upragnioną 
wiosną znów będziemy 
mogli cieszyć się pełnym 
smakiem niektórych 
warzyw i owoców. 

Już wkrótce na naszych sto-
łach królować będą nowalij-
ki, czyli młode rzodkiewki, 
pomidory, sałata, ogór-

ki, szczypiorek, rzeżucha czy 
natka pietruszki. Niestety, jak  
w przypadku większości do-
stępnych obecnie produktów, 
kupując pięknie wyglądające 
warzywa należy zwrócić bacz-
ną uwagę na ich pochodzenie.  
Okazuje się bowiem, że w więk-
szości szczególnie dużych sklepów 
możemy natrafić na te wy- 
hodowane w sztucznych wa-
runkach, nafaszerowane różne-
go rodzaju nawozami i chemią, 
które nie mają wiele wspólnego 
z tą zdrową i szczypiącą w ję-
zyk rzodkiewką, jaką pamiętamy  
z dzieciństwa. Co więcej, gwa-
rancją jakości nie jest wcale 
etykieta „ekologiczne”. To naj-
częściej tylko wabik na klientów, 
którzy zasugerują się nie spoglą-
dając na skład czy pochodzenie 
danego produktu. 

Jak więc odróżnić dobre wa- 
rzywa od tych które tylko wy-
glądają ładnie a w środku ma-
ją całą tablicę Mendelejewa? 
Stuprocentowej pewności, że 
kupujemy te zdrowe i pełne 

Wkrótce poczujemy smak 
świeżych owoców i warzyw 

witamin nie ma nigdy, chyba 
że... wyhodujemy je samodziel-
nie w przydomowym ogródku. 
Jeśli nie mamy takiej możliwo-
ści, starajmy się robić zakupy 
raczej w mniejszych osiedlo-
wych sklepach i warzywnia-
kach niż w dużych sieciówkach. 

Warto również pamiętać, 
że właściwy czas na prawdzi-
we nowalijki to dopiero prze-
łom... maja i czerwca. Te, które 

dużo wcześniej zachęcają nas 
swoim wyglądem, najczęściej 
zrywane są jako niedojrzałe 
i chemicznie przyspiesza się 
ich wzrost. A to z kolei skut-
kuje utratą smaku i większości 
wartości odżywczych. 

Równie ważne jak wybór źró-
dła i zakup jest późniejsze prze-
chowywanie warzyw w domu. 
Pamiętajmy, że nie służą im 
wszelkiego rodzaju plastiko-
we torby, warzywa lubią prze-
cież „oddychać”. Dzięki temu 
dłużej zachowają świeżość,  
będą smaczniejsze. [JW]
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O R G A N I Z M
Herbatki ziołowe  
i różnego rodzaju napary 
z naturalnych roślin 
powracają do łask  
i warto skorzystać 
z ich dobrodziejstw  
w regeneracji  
organizmu po zimie. 

S ą przecież kopalnią 
składników, które po-
zytywnie wpływają na 
organizm, mają bar-

dziej przyjazne działanie niż 
środki farmakologiczne, nie 
straszą skutkami ubocznymi. 
Ich regularne stosowanie, czyli 
picie lub robienie okładów, po-
prawia stan naszej skóry, wło-
sów, paznokci, oczyszcza całe 
ciało z toksyn. Przygotowanie 
ziołowych herbatek czy napa-
rów nie jest trudne i nie rujnu-
je domowego budżetu. 

Coraz popularniejszy jest 
Czystek, który zbawiennie 
wpływa na nasz układ immuno-
logiczny. Wzmacnia odporność, 
ma właściwości antybakteryj-
ne, antywirusowe i antygrzy-
bicze. Co ważne, mogą go pić 
nawet dzieci i to już po ukoń-
czeniu 3 miesiąca życia. 

Inne cenne napary to te ze 
skrzypu (oczyszcza i poprawia 
trawienie), z tymianku (uspraw-
nia trawienie, koi nerwy), z liści 
truskawki (redukuje nadmiar 
kwasu moczowego), z czarne-
go bzu (oczyszcza), z dzikiej róży 
(zwalcza wolne rodniki), z po-
krzywy (działa przeciwzapal-
nie). Większość z nich można 
albo zebrać i ususzyć samo-
dzielnie lub nabyć w aptekach 
i sklepach zielarskich. [JW]

Dobroczynna 
moc ziół

Napary  
z naturalnych 
roślin pozytywnie 
wpływają na 
organizm 

Warto zmobilizować się do wysiłku 
fizycznego, szczególnie na świeżym 
powietrzu
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Czas na prawdziwe 
nowalijki nadejdzie 
na przełomie maja  
i czerwca
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Najbliższy seans Pruszkowskiego 
Klubu Filmowego przeniesie nas 
w świat tańca. A to za sprawą fi l-
mu biografi cznego „Mr. Gaga” pre-
zentującego historię izraelskiego 
choreografa Ohada Naharina. Re-
żyser Tomer Heymann przez osiem 
lat towarzyszył artyście. Wszystko 

po to, by jak najlepiej przekazać wi-
dzowi informacje o jego życiu, pasji. 
Pasji, która w tyle pozostawiła po-
zostałe aspekty życia Naharina. Re-
żyser nie ocenia tu wyborów artysty. 
Film ukazuje wirtuoza, który zachę-
ca tancerzy do wyrażania swoich 
emocji poprzez opracowany przez 

„Mr. Gaga”, czyli 
świat tańca 

siebie język ruchu – Gaga. Ten obraz 
ma też przesłanie ukazujące taniec 
jako sztukę doskonałą. Film „Mr. Ga-
ga” można zobaczyć ramach Prusz-
kowskiego Klubu Filmowego. Start 
seansu: 8 kwietnia (sobota), godz. 
18; Miejsce: MOK „Kamyk”, Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. [AS]  

reklama

R E G I O N
Zaczynamy wielkie 
odliczanie do konferencji 
ITechDays 2017 
w Nadarzynie, która 
skupi ekspertów z dziedziny 
informatyki, programowania 
i wykorzystania 
nowoczesnych 
technologii w biznesie.

D o udziału w konfe-
rencji gorąco za-
prasza Warszawska 
Grupa Użytkow-

ników i Specjalistów Windows 
(WGUiSW) oraz partnerzy stra-
tegiczni: CBSG, Comparex, ho-
me.pl, Kingstone, Onex Group, 
Qnap, Microsoft, Seagate, Veeam, 
esb Adwokaci i Radcowie Prawni, 
3M, AB S.A. i Cloudware Polska. 
W trakcie wydarzenia będą pre-
zentowane sesje w zakresie: Win-
dows Server 2016, Windows 10, 
Offi  ce 365, Microsoft Azure, Sys-
tem Center, SharePoint Server, 
Exchange Server, Skype for Bu-
siness, PowerShell, Dev/Ops oraz 
bezpieczeństwo i ochrona danych 
w środowiskach Microsoft.

Dlaczego warto wziąć w niej 
udział? – Udało nam się zgroma-
dzić znakomite grono prelegentów, 
a konferencja już cieszy się dużym 
zainteresowaniem, choć jeszcze nie 
rozpoczęliśmy rejestracji. To bę-
dzie naprawdę ważne wydarzenie 
– mówi Paweł Pławiak, organiza-
tor ITechDays 2017.

Udział w konferencji jest bez-
płatny. Ze względu na ograni-
czoną liczbę miejsc, konieczna 

jest wcześniejsza rejestracja. 
O tym, kiedy dokładnie ru-
szą zapisy, poinformujemy na 
naszym portalu wkrótce! Nasi 
Czytelnicy jako pierwsi pozna-
ją także nazwiska prelegentów, 
szczegółowy program i cieka-
wostki organizacyjne!

ITechDays 2017 odbędzie się 
w dniach 1-2 czerwca w naj-
większym centrum konferen-
cyjno-kongresowym w Europie 

Środkowej PTAK Warsaw Expo. 
Wszystkie najważniejsze infor-
macje dostępne są na itechdays.
pl oraz na facebookowym profi -
lu imprezy.

Konferencji towarzyszyć będą 
Good Game Expo i Comic Con. 
Uczestnicy otrzymają bezpłat-
ne wejściówki na część targową 
tych imprez.

Patronem medialnym ITech-
Days 2017 są portale WPR24.pl 
i WPRPIASECZNO.pl. [JW]

ITechDays w czerwcu 
w Nadarzynie

STAROSTA GRODZISKI Grodzisk Mazowiecki, 17 .03.2017r. 
 05-825 Grodzisk Mazowiecki

 ul. Kościuszki 30
WAB.6740.190.2017 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U. 2016.23t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U.2015.2031t.j.)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2017r. na wniosek 
Inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 
rozbudowie drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno – Żuków oraz budowie 
skrzyżowania drogi 1510 z drogą 1509 Chrzanów – Żuków – Czubin wraz  
z infrastrukturą (odwodnienie, melioracje, telekomunikacja),
inwestycja obejmuje nieruchomości: 
obręb: 0029 Tłuste- dz. nr ew.: 113/5, 116/2, 117, 113/4 (113/6, 113/7), 114/2 
(114/3, 114/4), 115/2 (115/3, 115/4), 118 (118/1, 118/2), 119 (119/1, 119/2), 120 
(120/1, 120/2), 125 (125/1, 125/2), 126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 128 
(128/1, 128/2), 129 (129/1, 129/2), 130 (130/1, 130/2, 130/3), 131 (131/1, 131/2), 
133 (133/1, 133/2), 135 (135/1, 135/2),
obr. 0036 Żuków – dz. nr ew.: 166, 167, 69/2 (69/6, 69/7), 69/3 (69/10, 69/11), 
146, 168/2, 32 (32/1, 32/2), 33/9 (33/7, 33/10), 34 (34/1, 34/2), 50/2 (50/3, 50/4), 
52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 55/2 (55/3, 55/4), 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 57/2), 
58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60/2 (60/3, 60/4), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 
63 (63/1, 63/2), 65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 
69/1 (69/4, 69/5), 90 (90/1, 90/2), 91/2 (91/3, 91/4), 94/2 (94/3, 94/4), 95 (95/1, 
95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 104 (104/1, 104/2), 106 (106/1, 106/2), 
147/1 (147/3, 147/4), 147/2 (147/5, 147/6), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2) 
150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 
154 (154/1, 154/2) , 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 
158 (158/1, 158/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162/1 (162/3, 162/4), 
163 (163/1, 163/2, 163/3), 165/1 (165/3, 165/4, 165/5) , 169/2 (169/5, 169/4), 262 
(262/1, 262/2), 263 (263/1, 263/2), 273 (273/1, 273/2), 274 (274/1, 274/2).
obr. 0014 Imber Kłudzienko – dz. nr ew.: 9/1, 1/3 (1/101, 1/102), 1/55 (1/103, 
1/104), 6/1 (6/2, 6/3), 8/1 (8/2, 8/3), 11 (11/1, 11/2), 13 (13/1, 13/2),
  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.
oraz nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone 
Obręb: 0029 Tłuste – dz. nr ew.: 104/2, 116/1 - chodnik
Obręb: 0036 Żuków – dz. nr ew.: 164/1, 165/1 (165/3, 165/4, 165/5), 169/2 
(169/5, 169/4) – parkingi, chodnik
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Numery działek z których korzystanie będzie ograniczone zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.

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 Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).                                   

Ogłoszenie

Za Promokacją stoi...
Koniec tajemnic. Prawda i tak prędzej czy później ujrzałaby 
światło dzienne, więc po co z tym zwlekać. Zakupy  
w Warszawie to oszczędzanie, a oszczędzanie to zakupy. 
Niemożliwe? Od dwóch tygodni drażnimy i prowokujemy 
Was tym paradoksem, przekonując że w stolicy zakupy są 
najskuteczniejszą formą oszczędzania pieniędzy. 

Dlaczego? Już od 18 lat naszej obecności w Warszawie 
wprowadzamy tę zasadę w życie. Czas ten dał nam solidne 
podstawy do opracowania kilku istotnych zakupowych 
zasad. Jedna z nich brzmi: „Wiem, że kupuję najtaniej”. 
Teraz zebrane przez nas doświadczenie procentuje,  
a działania podjęte tej wiosny stają się wymierną oszczędnością 
dla klienta. Dlatego postanowiliśmy się nimi podzielić.  
I przez kolejne dni, tygodnie… ba… wręcz miesiące udowodnimy 
Ci dlaczego dotyczy to właśnie E. Leclerc Jerozolimskie. 

Oficjalnie, wszem i wobec, uruchamiamy więc drugą fazę 
Promokacji, która niczym wstęga Möbiusa nie ma początku ani 
końca. Jest jak perpetuum mobile. Nie wierzycie na słowo? Dajcie 
się sprowokować do zakupowych oszczędności i podejmijcie 
wyzwanie. Przecież początek astronomicznej wiosny to wręcz 
idealny moment na zakupy. Przyłącz się do nas! 

Bądź trendy! 

Z oszczędno-zakupowym pozdrowieniem 
 

Warszawski Prowokator 
- nieformalny lider Grupy Medialnej odpowiedzialnej za 

Promokację.

Artykuł sponsorowany

Konferencja 
ITechDays 2017 
odbędzie się 
w dniach 
1-2 czerwca 

R A S Z Y N
Blisko 300 mln zł 
– tyle ma wynieść koszt 
rozbudowy centrum 
handlowego w Jankach. 
Pojawi się kolejnych 
70 sklepów,
a także parking 
podziemny.

O rozbudowie Cen-
trum Janki mówi-
ło się od dłuższego 
czasu. – Była u nas 

zgłaszana, jeśli chodzi o decyzje 
środowiskowe, rozbudowa cen-
trum handlowego Janki. Miała 
być ona dwuetapowa – zdra-
dza nam Andrzej Zaręba, wójt 
gminy Raszyn.

W bieżącym tygodniu na par-
kingu przed centrum pojawili 
się pracownicy, którzy demon-
towali dach nad chodnikiem 
prowadzącym do głównego 
wejścia. Na parkingu naziem-
nym zostanie wybudowana no-
wa część galerii, ale kierowcy 

nie muszą się martwić. Właści-
ciele centrum planują stworzyć 
parking podziemny.

W związku z rozbudową po-
wierzchnia centrum handlowe-
go będzie wynosić blisko 100 
tys. mkw. Pojawi się 70 nowych 
sklepów. Termin zakończenia 
inwestycji przewidziano na 
wiosnę 2019 roku.

Centrum Janki powstało 
w 1999 r. i stało się jednym 
z głównych punktów zakupo-
wo-rozrywkowych w regio-
nie. To nie tylko liczne sklepy 
i butiki, a także restauracje oraz 
multiplex Cinema City. [JM]

Ruszyła rozbudowa 
Centrum Janki

Termin 
zakończenia 
inwestycji 
przewidziano 
na wiosnę 
2019 roku
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N A D A R Z Y N
Sprawa utworzenia Liceum Ogól-
nokształcącego przy ul. Żółwińskiej  
w Nadarzynie dobiega końca. Gminni 
radni opowiedzieli się za założeniem 
placówki. Mobilizacja mieszkańców 
i nauczycieli, utworzenie komitetu 
społecznego „Inicjatywa dla utwo-
rzenia Liceum Ogólnokształcącego 

w Nadarzynie” oraz zebranie ponad  
3 tys. głosów przyniosły efekty. 7 lute-
go rada powiatu pruszkowskiego wy-
raziła zgodę na utworzenie placówki, 
jednak na Nadarzyn czekały kolejne 
wyzwania. Gmina i zarząd powiatu 
różniły się co do okresu wypowiedze-
nia porozumienia. Ostatecznie strony 

Radni postawili 
kropkę nad „i”

zaakceptowały opcję wynoszącą  
48 miesięcy. W końcu przeszedł czas 
na podjęcie gminnej uchwały. – Rad-
ni byli jednomyślni i postawili kropkę 
nad „i”. – Z dniem 1 września 2017 r. 
zakłada się Liceum Ogólnokształcą-
ce w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41 – 
czytamy w uchwale. [JM]  

„Bryndziak” 
wpadł OBWIESZCZENIE

Starosty Pruszkowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy dróg 
gminnych ciągu ulic Projektowanej 7KDD i 2KDZ w Pruszkowie wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Części działek i działki, które w całości planowane są do przejęcia na rzecz 
Gminy Miasta Pruszków lub planowane są do pozostawienia w pasie drogowym:
205/2, 293/2, cz. 185/12 (185/18, 185/19, 185/20), cz. 185/11 (185/31, 185/32), cz. 
185/10 (185/33, 185/34), cz. 185/5 (185/21, 185/22), cz. 205/7 (205/11, 205/12), 
cz. 294/2 (294/6, 294/7), cz. 205/3 (205/13, 205/14), cz. 193/2 (193/4, 193/5), 
cz. 205/10 (205/15, 205/16, 205/17, 205/18), cz. 193/1 (193/6, 193/7), cz. 293/1 
(293/3, 293/4, 293/5), cz. 199/9 (199/10, 199/11) obr. 11 w Pruszkowie.

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

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
cz. 185/12 (185/18, 185/19, 185/20), cz. 185/5 (185/21, 185/22), cz. 174/34,  
cz. 174/35, cz. 279/3, cz. 279/5, cz. 279/2 obr. 11 w Pruszkowie.

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery działek, 
z których korzystanie będzie ograniczone zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, 
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38. 

Ogłoszenie

S Ę K O C I N  N O W Y
Gratka dla miłośników 
mieszanych sztuk walki. 
Gala KSW 38: Live in Studio 
odbędzie się 7 kwietnia  
w Studiu Apricor  
w Sękocinie Nowym. 

W łaściciele organi-
zacji nie boją się 
kolejnych wyzwań  
i zaskakują kibi-

ców. 31 października 2015 ro-
ku KSW gościło na piłkarskim 
stadionie Wembley w Londynie. 
Futbolowy klimat przypadł do 
gustu Martinowi Lewandowskie-
mu i Maciejowi Kawulskiemu. 
27 maja na warszawskim stadio-
nie PGE Narodowy odbędzie się 
gala KSW 39: Coloseum. Jednak 
wcześniej wojownicy zawitają 
do Sękocina.

Datę gali KSW 38: Live in Studio 
podano już dość dawno, jednak 
lokalizacja owiana była tajemnicą. 
W końcu na portalu eBilet wpro-
wadzono do sprzedaży wejściów-
ki na wydarzenie i okazało się, 
że wojownicy będą rywalizować 
w Studiu APRICOR w Sękocinie 

Gala KSW 38 w Sękocinie

Nowym przy al. Krakowskiej 22B.  
Tym razem właściciele polskiej 
organizacji postawili na kame- 
ralny klimat. Apricor to profe-
sjonalna hala filmowa o wymia-
rach 14mX25mX30m.

W walce wieczoru gali KSW 
38 zaprezentują się były mistrz 
wagi piórkowej Artur Sowiński 
i Łukasz Chlewicki. Po półtora-
rocznej przerwie do rywalizacji 

powróci Anzor Azhiev, który 
zmierzy się z Kamilem Selwą. 
Ponadto w Sękocinie zaprezen-
tują się: Roman Szymański, De-
nilson Neves de Oliveira, Łukasz 
Bieńkowski, Kamil Szymuszow-

ski, Grzegorz Szulakowski, Marif 
Piraev, Renato Gomes Gabriel, 
Łukasz Rajewski, Sebastian Ro-
manowski, Maciej Kazieczko  
i Tomasz Matusewicz. [JM]
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W walce wieczoru gali KSW 38 zaprezentują 
się były mistrz wagi piórkowej 
Artur Sowiński i Łukasz Chlewicki

P R U S Z K Ó W
45-letni Marcin B. 
ps. Bryndziak został 
zatrzymany przez policję. 

Marcin B. nazywany był przez 
media przywódcą młodego 
Pruszkowa, to jeden z bardziej 
niebezpiecznych przestępców 
z podwarszawskiego gangu. Po-
szukiwano go listem gończym 
w celu odbycia tymczasowego 
aresztu na okres 3 miesięcy. 
Ponadto ma do odbycia wy-
rok, 8 lat więzienia za działanie 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, a także szereg innych 
przestępstw kryminalnych.

Został zatrzymany przez ze-
spół poszukiwań pruszkowskiej 
komendy oraz funkcjonariu-
szy z zespołu poszukiwań 
celowych wydziału kryminal-
nego stołecznej policji. – Kry-
minalni dokonali zatrzymania 
zaskoczonego mężczyzny na 
przystanku autobusowym  
– poinformowała st. asp. Ka- 
rolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie. [SD]



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

12

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

Gimazjum Społeczne  

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

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  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  g ąc

 

UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991  

  
 Z

 

UPRAWNIENIAMI

 

SZKOŁY

 

PUBLICZNEJ

 

OD

 

2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

 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 AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

Agencja Pracy Tymczasowej nr 364 
Adecco Poland Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowiska: 
magazynowe, produkcyjne, biurowe, 

osób znających języki obce 
i na stanowiska specjalistyczne  

 

 

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).

Nr. Telefonu: 22 738 88 20
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.pl

www.adecco.pl

Praca od zaraz! 

 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat do 
chłopca lat 4, która chętnie zagra 
w piłkę pobawi się samochodami,  
zaśpiewa, pożartuje. Praca na godziny. 
Komorów lub w domu babci. 
731 000 808  

Poszukiwany pracownik 
– roznoszenie posiłków na oddziały 
szpitalne. Praca w Szpitalu 
Kolejowym tel: 518 607 614 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600-009-700 

 ► Pracownik produkcji, 
Grodzisk Maz., Ożarów Maz.
-Duchnice, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 512-097-920

 ► Przedszkole w Nadarzynie
zatrudni nauczyciela 
wychowania przedszkolnego. 
Telefon 607-615-231 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513-962-034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 

Zatrudnię kadrową/ księgową do 
biura rachunkowego w Milanówku 
vero-mona@wp.pl 

 ► 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 pracowników kontroli 
towarów. Pruszków, umowa o pracę, 11 zł 
netto + premia. 693-021-944

Zatrudnimy pracowników 
do sprzątania garaży 
i terenu zewnętrznego. 
Lokalizacja: Pruszków. 
Kontakt: 501-020-939 

Nieruchomości – sprzedam
 ► 38m, centrum Pruszkowa, 

2 min do wkd, 4piętro, 2 pokoje, 
kratka balkonowa, 502-68-55-98 

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow. 122, działka 725 – tel. 518-276-329 

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

 ► Sprzedam Dom w Tresinie-
Niepokalanowie murowany, 
podpiwniczony, 78 m2, 696-880-038 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 1831 m2 
z domem w Milanówku 
przy ulicy zachodniej ze wszystkimi 
mediami. 508-492-658 

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 os. 
Staszica 215000 tyś. 694-127-292

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

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

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

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
 ► SKUP CZĘŚCI FIAT 126 TEL. 608-374-489 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 
I WYCENA 533-525-533 

Kupię
 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 

dziedziny - dojazd, 666-900-333

Sprzedam
 ► Wyprzedaż mebli stylowych 

i przedmiotów użytkowych. 
Telefon: 602-104-075, 696-785-204 

Usługi

 ► Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668 681 896 

 ► Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź. Tel. 668 681 896 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Decyzja nawet w jeden dzień. 
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści Kasa. 
Minimum formalności. 668 681 896  

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

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696 
 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 

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

 ► Osuszanie pomieszczeń 
– wypożyczalnia osuszaczy 
tel. 691-516-478 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie Pruszkowa, 
Radonic, Sokołowa i Błonia. 
Telefon 728-430-774 

 ► Firma sprzątająca poszukuje 
osób do sprzątania w Parzniewie 
od 1.04.2017r. Praca pon-sobota. 
Zgłoszenia pod numerem telefonu: 
516-193-999 

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

 ► Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym 
na Skoroszach 663-022-397 

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

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

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

 ► Potrzebujesz pieniędzy? Gotówka 
do 25.000 zł! 668 681 896 

 ► 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 

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 
 ► Wyrób, naprawa oraz szycie na miarę 

kożuchów i kurtek skórzanych. 
ul.Polna 2, Otrębusy, tel.603-704-275 

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

 ► Zwalczamy insekty i gryzonie insekt24.pl, 
533-780-170 

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

Sala bankietowo-weselna  
w bliskiej okolicy Grodziska Maz.  

poszukuje 
Kucharza lub Kucharki  

do stałej współpracy przy 
przygotowaniu imprez.  

Wymagane doświadczenie.  
Mile widziane osoby  
z własnym zespołem  

(pomoce kuchenne, kelnerzy). 

Tel. 609 40 10 46


