
„Nie doszło  
do niedopełnienia 

obowiązków”

Ew
el

in
a 

La
to

se
k

reklama

P R U S Z KÓ W
O śmierci mojego brata 
wiedziało całe miasto, 
tylko nie rodzina – mówi 
nam brat 38-latka, który 
20 sierpnia zmarł nagle na 
ulicy w centrum Pruszkowa. 
Najbliższych o tej tragedii 
policja powiadomiła dopiero 
na początku września, mimo 
że tożsamość mężczyzny 
była od początku znana.

R ankiem 20 sierpnia 
pan Marcin wyszedł 
po zakupy do jednego 
z pruszkowskich dys-

kontów. Nie dotarł jednak do ce-
lu. Stracił przytomność na ulicy 

w rejonie skrzyżowania Wojska 
Polskiego i Kościuszki. Przechod-
nie wezwali karetkę, na miejscu 
pojawiła się też policja. – Męż-
czyzna upadł i prawdopodobnie 
mocno uderzył głową. Pogotowie 
ratunkowe prowadziło reanimację, 
ale nie udało się. Mężczyzna zmarł. 
W tej chwili nie wiemy, co dokład-
nie było przyczyną zgonu – mó-
wiła nam krótko po zdarzeniu mł. 
asp. Marta Słomińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Informacja o śmierci 38-latka po-
ruszyła wiele osób, ale jak się oka-
zuje, nie przekazano jej rodzinie 
zmarłego. – Mój brat umarł 20 sierp-
nia. Miał przy sobie dowód osobisty 
i telefon komórkowy z wpisanym 
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jedynym kontaktem do babci, któ-
ra mieszka w Pruszkowie. My o jego 
śmierci od policji dowiedzieliśmy 
się dopiero 6 września – mówi nam 
brat mężczyzny. Jak dodaje, zanie-
pokojona nieobecnością wnuka bab-
cia dwukrotnie próbowała zgłaszać 
jego zaginięcie na pruszkowskiej 
komendzie przy ul. Kraszewskie-
go. – 30 sierpnia babcię odesłano 
z kwitkiem, a policjant który z nią 
rozmawiał stwierdził, że „wnuk 
pewnie zabalował i niedługo wróci”. 
Drugi raz babcia zgłosiła zaginięcie 
3 września, przyjęto je i zapew-
niono, że podjęte zostaną poszu-
kiwania – dodaje brat zmarłego.

więcej na str. 2
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– tyle godzin zajęło Marcie Otto z Grodziska ukończenie podwójnego 
Ironmana, czyli zawodów w których trzeba pokonać 7,6 km płynąc, 
360 km jadąc na rowerze i 84 km biegnąc. 27
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„Nie doszło do niedopełnienia obowiązków”
Pruszkowscy policjanci przyjęli 
więc zgłoszenie zaginięcia oso-
by, która od dwóch tygodni nie 
żyła, o czym powinni mieć wie-
dzę. Szczególnie, że i babcia i pan 
Marcin noszą to samo nazwisko. 
Przez prawie trzy tygodnie rodzina 
żyła w nieświadomości tego, co się 
stało, choć na komendzie stawiła 
się wcześniej dwukrotnie.  

W jaki sposób bliscy dowiedziie-
li się w końcu o śmierci 38-latka?
– Mój tata zameldowany jest oko-
ło 60 kilometrów za Warszawą, 
nie przebywa tam codziennie, 
ale jest przynajmniej dwa razy 
w tygodniu. I tam właśnie zna-
lazł kartkę, która wyglądała jak 
nieśmieszny żart. Napisano na 
niej „proszę pilnie skontaktować 
się pod nr tel. (tu podano numer) 
w sprawie śmierci syna Marcina”. 
Brudną kartkę wetknięto w drzwi. 
Tak wygląda policyjne pismo 
– mówi nam brat mężczyzny. 

Kartkę z informacją zostawił 
dzielnicowy z innego rejonu niż 
Pruszków. Ale do pruszkowskich 

policjantów zwróciliśmy się o wy-
jaśnienia dlaczego rodzinę powia-
domiono tak późno i dlaczego 
przyjęto zgłoszenie o zaginię-
ciu osoby, która nie żyła, a której 
rodziny przecież poszukiwa-
no. – 20 sierpnia (w dniu śmierci 
38-latka – przyp. red.) na podsta-
wie danych PESEL ustalono ostat-
ni adres zameldowania mężczyzny 
i do właściwej jednostki przeka-
zano prośbę o zawiadomienie 
najbliższych o jego śmierci – wy-
jaśnia nadkom. Dariusz Nawot-
nik, zastępca komendanta KPP 
w Pruszkowie. – Jednostka po-
licji w telefonogramie zwrotnym 
poinformowała KPP Pruszko-
wie, że żaden z członków rodzi-
ny zmarłego nie zamieszkuje pod 
wskazanym adresem od trzech lat 
i ojciec prawdopodobnie przeby-
wa poza terytorium RP – dodaje 
nadkom. Nawotnik. I tłumaczy: 
– Policja posługuje się policyj-
nymi i pozapolicyjnymi bazami 
danych, w których zgony są reje-
strowane przez instytucje upraw-
nione, a co za tym idzie w dniu 
zgłoszenia zaginięcia zmarłego 

przez jego babacię, osoba, która 
zmarła w dniu 20 sierpnia nie zo-
stała skojarzona z osobą zaginioną. 
W tym czasie trwały poszukiwa-
nia najbliższej rodziny zmarłe-
go. Na podstawie danych z bazy 
PESEL ustalono adres zamiesz-
kania ojca i brata. Po uzyskaniu 
tych danych do jednostki policji, 
na której znajdował się przedmio-
towy adres wysłana została proś-
ba o powiadomienie o zgonie oraz 
kontakt z KPP w Pruszkowie ce-
lem odebrania zabezpieczonych 
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rzeczy i odebrania stosownego 
oświadczenia w sprawie zwłok. 
Z przyczyn od nas niezależnych 
czynności te zostały wykonane 
w dniu 3 września 2018 r. 

– Jeżeli chodzi i sprawę nieprzy-
jęcia zawiadomienia o zaginięciu 
w dniu 30 sierpnia, rzeczywiście 
do KPP w Pruszkowie zgłosiła 
się starsza kobieta, która chcia-
ła uzyskać informację co ma zro-
bić ponieważ jej wnuk, który nie 
zamieszkiwał u niej, nie pojawił 
się od kilku dni. Policjant wskazał 

DOKOŃcZenie Ze str. 1

Znamy rozkład SKM i KM po wznowieniu
ruchu na linii podmiejskiej

R E G I O N 
Szybka Kolej Miejska 
i Koleje Mazowieckie 
opublikowały 
rozkład jazdy 
obowiązujący od 
24 września, czyli 
od dnia kiedy 
wznowiony zostanie 
ruch na remontowanej 
linii 447. 

N a ten moment wielu 
pasażerów z nasze-
go regionu czeka 
z niecierpliwością. 

Choć są i tacy, którzy chwa-
lą sobie autobusową komuni-
kację zastępczą i niechętnie 
będą się z nią rozstawać. 24 
września po ponad rocznej 

przerwie na szlak podmiej-
ski powrócą pociągi.

Znamy już pierwsze „no-
we” rozkłady jazdy po otwar-
ciu linii 447. I tak, składy SKM 
będą kursowac na trasie Pia-
stów-Otwock. Liczba połą-
czeń w porannym szczycie 
nie powala, ale pamiętajmy, 
że siatka zostanie jeszcze uzu-
pełniona kursami oferowany-
mi przez Koleje Mazowieckie. 
W dni powszednie pierwsza 
SKM-ka odjedzie z Piastowa 
o godz. 5.03. Następnie: 5.43; 
7.06; 8.11; 8.39; 9.07; 9.45 i 10.10. 
W późniejszych godzinach 
i w trakcie popołudniowego 
szczytu pociągi tego przewoź-
nika będą jeżdzić co pół godzi-
ny, godzinę.

Wznowienie ruchu na linii 
kolejowej oznacza, że przestaną 
kursować zastępcze linie auto-
busowe: ZG (Warszawa-Grodzisk 
Mazowiecki-Warszawa); ZM 
(Milanówek-Grodzisk Mazo-
wiecki-Milanówek); ZB (Brwi-
nów-Warszawa-Brwinów). 
Ponieważ 24 września nie na-
stąpi otwarcie stacji kolejo-
wej w Pruszkowie, to między 
Pruszkowem a Piastowem roz-
pocznie kursowanie linia ZR1 
(Pruszków -Piastów -Pruszków). 

Na trasę wyruszą także po-
ciągi KM, których w godzinach 
szczytu będzie dość dużo. Ich 
szczegółowy grafi k dostępny jest 
na stronie mazowieckie.com.pl. 
Rozkład jazdy SKM można zna-
leźć na stronie ztm.waw.pl. [EL] 
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kobiecie niezbędne do złożenia za-
wiadomienia dane, których przy 
sobie nie posiadała i powiedział jej 
aby zgłosiła się do komendy kiedy 
będzie dysponowała tymi dany-
mi oraz zdjęciem wnuka. Policjant 
poprosił aby kobieta sprawdziła, 
czy wnuk nie przebywa u swo-
jego ojca, usłyszał, że nie utrzy-
mują ze sobą kontaków. Kobieta 
zgłosiła się do KPP w Pruszkowie 
3 września i w tym dniu zostało 
od niej przyjęte zawiadomienie 
o zaginięciu wnuka, który za-
tychmiast został wprowadzony 
do policyjnych baz danych jako 
osoba poszukiwana – twierdzi za-
stępca komendanta. Jak dodaje, 
„zmarły nie utrzymywał kontak-
tów z rodziną, co w istotny sposób 
utrudniło dotarcie do najbliższej 
rodziny”. – W tym przypadku nie 
doszło do żadnego niedopełnie-
nia obowiązków przez policjan-
tów. Wszystkie czynności zostały 
wykonane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i procedurami – 
mówi nadkom. Nawotnik. 

Tak pruszkowscy policjanci 
twierdzą dziś, ale przypomnijmy, 

że bardzo podobna sytuacja na ko-
mendzie przy Kraszewskiego zda-
rzyła się trzy lata temu. Wówczas 
policjanci również przyjęli zawia-
domienie o zaginięciu miesz-
kanki Pruszkowa, choć ta sama 
jednostka prowadziła postępo-
wanie w sprawie wypadku w wy-
niku którego kobieta w ciężkim 
stanie trafi ła do szpitala. Mimo, 
że poszkodowana miała doku-
menty, rodzina nie została po-
wiadomiona o tym, co się stało. 
Różnica polega na tym, że wte-
dy na pruszkowskiej komendzie 
przeprowadzono postępowanie 
wyjaśniające i ustalono kto popeł-
nił błąd. Tym razem nikt nie ma 
sobie nic do zarzucenia...

– Przez dwa tygodnie szukali 
rodziny, a jak rodzina sama przy-
szła, to odesłali nas z kwitkiem. 
A wystarczyło naprawdę wykazać 
odrobinę dobrej woli. W rozmo-
wie z innymi policjantami, niż ci 
którzy prowadzili sprawę, mój ta-
ta usłyszał, że oni sami są w szo-
ku, że taka sytuacja miała miejsce. 
I że mogą tylko przeprosić – mó-
wi nam brat pana Marcina. [EL] 
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Uczeń gimnazjum stworzył 
protezę dla nauczycielki 

M I L A N Ó W E K
Michał Raczkowski to 
16-latek z Milanówka, 
który w ramach szkolnego 
projektu postanowił zrobić 
coś innego niż wszyscy. 
Otóż przy pomocy drukarki 
3D postanowił wydrukować 
swojej niepełnosprawnej 
nauczycielce protezę ręki. 
Plan powiódł się. 

P o przeczytaniu po-
wyższej zajawki moż-
na przecierać oczy ze 
zdumienia lub nie do-

wierzać, że to prawda. I trud-
no się temu dziwić. Gdy Michał 
rozpoczął realizację swojego 
projektu był w drugiej klasie 
gimnazjum! Zamiast wydawać 
pieniądze na mało potrzebne 
mu rzeczy, zakupił drukarkę 
3D. I wiedział, że z nią będzie 
związany jego szkolny projekt. 
Szybko pojawił się szalony po-
mysł – stworzenie protezy dla 
nauczycielki języka hiszpań-
skiego. I tak zabrał się do pracy. 

W godzinach wolnych od na-
uki zajął się drukowaniem ra-
mienia i programowaniem, bo 
proteza jest sterowana cyfro-
wo. W czasie gdy Michał prak-
tycznie kończył już gimnazjum 
zaprezentował pełną, „robotycz-
ną” kończynę. Jakie było pierwsze 
wrażenie nauczycielki hiszpań-
skiego? – Że jest ciężka (śmiech). 
Dla mnie ta proteza jest mało 
funkcjonalna, ale w tej historii 

liczy się sama idea i to, że powstał 
taki prototyp. To może otworzyć 
spektrum działania dla Micha-
ła na przyszłość. Nie wiem czy 
będzie się zajmował protezami, 
ale na ten moment wiem, że ma 
propozycje współpracy z fi rma-
mi, które w druku 3D wykonują 
protezy – mówi Paulina Mali-
nowska-Kowalczyk, nauczy-
cielka hiszpańskiego. – Michał 
jest niezwykłą postacią. To też 

pokazuje jak bardzo inspiru-
jąca jest nasza szkoła – dodaje. 

Jak dowiedzieliśmy się, wy-
konanie fragmentu protezy 
od łokcia do palców było nieco 
prostsze. Większe trudności 
sprawiło stworzenie ramienia 
i połączenia z nim łokcia, stwo-
rzenia mechanizmu poruszania 
się protezy, która zgina się nie-
mal jak prawdziwa ręka i posia-
da też ruch palców u dłoni. [SD] 
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Najlepsza adaptacja to stopniowa 
adaptacja czyli na co zwracać 
uwagę przy wyborze żłobka

No i przyszedł ten czas 
kiedy nasze dziecko 
trzeba oddać pod opiekę 
innych osób. Powierzyć 
nasz skarb komuś, kto 
mamy nadzieję, zajmie się 
nim prawie tak dobrze jak 
my. Tylko jak to zrobić i na 
co zwracać uwagę?

N ajważniejsza jest 
kadra Placówki, 
do której chce-
my nasze dziec-

ko posłać. Czy  ciocie  są 
ciepłe, uśmiechnięte, cier-
pliwe? Oczywiście liczy się 
wykształcenie, ale najważ-
niejsze jest podejście do 
dzieci i praktyka, praktyka 
i jeszcze raz praktyka. No 
i ile tych cioć tam w ogóle 
jest i jak często zmienia się 
kadra? Czy żłobek oferuje 
zajęcia dodatkowe? Każdy 
maluch podchodzi do nich 
inaczej, ale warto dać mu 
szansę rozwoju już od sa-
mego początku. Zapytajmy 
o posiłki i czy ciocie poma-
gają jeść. Obejrzyjmy też sa-
le, czy jest przestronnie i czy 
jest czysto. No i plac zabaw, 

czy jest zielony, przyjazny 
i bezpieczny.

Tak samo jak kadra, waż-
nym punktem jest sposób 
przeprowadzania adapta-
cji. To są pierwsze chwile 
malucha bez mamy i ta-
ty w nowym otoczeniu. To 
dla takiego małego dziecka, 
zresztą dla każdego dziec-
ka, ogromny stres. Trzeba 
wybrać Placówkę gdzie ta-
ka adaptacja jest przepro-
wadzana stopniowo i gdzie 
adaptuje się tylko 1 dziecko 
tygodniowo. Wtedy ciocie 
mają czas na przyzwycza-
jenie maluszka do nowej 
sytuacji i mogą mu po-
święcić maksimum uwagi 
w tych pierwszych dniach. 
Dzięki temu dziecko przy-
zwyczaja się lepiej i szyb-
ciej, a cała sytuacja jest dużo 
mniej stresująca zarówno 
dla dziecka jak i dla rodzi-
ców. To właśnie rodzice 
mają do odegrania bardzo 
ważną rolę w tym trudnym 
czasie adaptacji. Muszą 
pilnować się, żeby przeka-
zywać maluchowi tylko po-
zytywne emocje, że będzie 

świetnie, będzie się dobrze 
bawił, a przede wszystkim 
dać dziecku tyle czasu ile 
potrzebuje. Czasami jest to 
tydzień wcześniejszego od-
bierania dziecka z Placówki, 
czasami trochę dłużej, ale 
to wszystko zaprocentuje.

My w MAŁEJ AKADEMII 
potrafi my sprostać wszyst-
kim trudnym wyzwaniom 
opieki nad Waszymi Ma-
luszkami. Same jesteśmy 
mamami i założyłyśmy 
tę Placówkę dla naszych 
i Waszych dzieci. Nasza 
kadra w większości jest 
z nami od początku, two-
rzymy Rodzinę. Jest tu czy-
sto i przestronnie, ogród 
jest piękny, zielony i bez-
pieczny, a posiłki smaczne  
i zjadane w całości. Bogata 
oferta zajęć dodatkowych 
i imprezy w cenie. Na każ-
dym kroku dbamy o nasze 
dzieci  i adaptujemy po 
1 dziecku tygodniowo, bo 
z doświadczenia wiemy, że 
tak jest najlepiej.

MAŁA AKADEMIA – 
stworzona przez mamy 
z myślą o dzieciach.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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Ż Ó Ł W I N
Brwinowski magistrat 
rozstrzygnął przetarg 
na budowę nowego 
przedszkola w Żółwinie. 
Placówka ma być gotowa 
na przyjęcie dzieci we 
wrześniu przyszłego roku

B Budynek pojawi się 
przy ul. Nadarzyń-
skiej. Znacznie ułatwi 
życie rodzicom malu-

chów z tej części gminy, bo znik-
nie potrzeba dowożenia dzieci 
do odleglejszych placówek. – 
Zaplanowana powierzchnia za-
budowy nowego przedszkola to 
728 m kw, a powierzchnia użyt-
kowa wynosi 869 m kw. Budynek 
ma się składać z dwóch kondy-
gnacji, parteru wraz z poddaszem 
użytkowym. Będzie mieścił sale 
zajęć, salę wielofunkcyjną, salę 
jadalną, pomieszczenia pomoc-
nicze: szatnie i sanitariaty, pokój 
pielęgniarki, logopedy i psycho-
loga, pomieszczenia administra-
cyjne i porządkowe, kuchnię wraz 
z zapleczem – informują brwi-
nowscy urzędnicy.

Przy budynku ma powstać 
parking, boisko oraz plac zabaw 
m.in. z piaskownicą, karuzelą, 
bujakami, zestawem zabawo-
wym. Pojawi się też sporo zieleni. 
Przedszkole ma zostać oddane do 
użytku pod koniec września przy-
szłego roku. Przyjmie 150 dzieci 
w sześciu oddziałach.

Wiadomo już, kto podejmie 
się zadania przeprowadzenia 
inwestycji na zlecenie gminy. 
Najlepszą ofertę w postępowa-
niu przetargowym złożyła fi rma 
Izolbud, która za wykonanie prac 
zainkasuje niemal 9 mln zł. [EL] 

Jest wykonawca nowego 
przedszkola w Żółwinie Znieważyli poszkodowanych 

ze względu na wyznanie? 
P R U S Z KÓ W

Rankiem 7 września 
na ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie doszło 
do wypadku. Od 
czytelników otrzymaliśmy 
informację, że chodzi 
o dwójkę muzułmańskich 
dzieci. Według 
niektórych doniesień 
policjanci, którzy 
dotarli na interwencję, 
zachowywali się 
skandalicznie. 

N a ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie do-
szło do potrącenia 
dwójki dzieci. Na 

miejscu są policjanci z komen-
dy powiatowej policji w Prusz-
kowie. Potrącone dzieci są to 
dzieci muzułmanów i są dziew-
czynkami. Policjanci nie mogą 
zrozumieć, że religia zabrania 
tym dziewczynkom rozmawiać 
z obcymi mężczyznami. Poli-
cjanci wypowiadają się bez 
poszanowania obcych religii, 

wręcz z pogardą o uchodź-
cach, mówiąc, że tu jest Pol-
ska i mają się podporządkować. 
Problem rozwiązałaby prosta 
sprawa. Powinna na miejsce 
przyjechać kobieta policjant 
niestety policja tego nie zro-
biła, nie rozumiejąc zasad wiary 
oraz tego, że dziewczynki bę-
dą pohańbione przez ich ra-
sizm i nietolerancję – napisał 
w mailu jeden z czytelników.

O komentarz w tej sprawie 
poprosiliśmy podkom. Karoli-
nę Kańkę, rzeczniczkę praso-
wą Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Sytuacja wyglą-
dała inaczej. Na ul. Sienkiewi-
cza dwójka dzieci wbiegła pod 
nadjeżdżający samochód. Był to 
5-letni chłopiec i 11-letnia dziew-
czynka. Byli pod opieką starszej 
już pełnoletniej siostry. Dzieci 
zostały przewiezione do szpitala 

– informuje podkom. Kańka. Co 
z zarzutami o brak poszano-
wania religii i niestosowne ko-
mentarze? – Najstarsza siostra, 
opiekunka dzieci, nie chciała 
rozmawiać z funkcjonariusza-
mi. Osoba postronna, u której 
zamieszkuje rodzina, poinfor-
mowała policjantów, że kobie-
ta nie może z nimi rozmawiać 
ze względu na swoje wyznanie. 
Na miejsce została więc wezwana 
funkcjonariuszka policji. Chwilę 
przed jej przybyciem na miejscu 
wypadku pojawił się ojciec dzieci 
– wyjaśnia rzeczniczka. – Każdy 
policjant ma obowiązek szanować 
narodowość, wyznanie i poglądy 
polityczne drugiego człowieka. 
Przechodzimy w tym celu od-
powiednie szkolenia. Z ust poli-
cjantów interweniujących przy 
ul. Sienkiewicza nie padły sło-
wa, o których wspominają pań-
stwa czytelnicy. Jeśli ktokolwiek 
ma zastrzeżenia do pracy i za-
chowania funkcjonariuszy może 
złożyć na nich skargę – zaznacza 
podkom. Kańka. [AZ] 

– W oparciu o nowe centrum przesiadkowe P&R będziemy dążyli do przeorganizowania transportu 
publicznego w naszej gminie, na który w dzisiejszym kształcie urząd wydaje ponad 1 mln złotych. 
To właśnie z tego „nadarzyńskiego dworca autobusowego” popularne „czerwoniaki” ZTM będą 
szybkim bezpośrednim kursem w ciągu kilkunastu minut przewoziły Nadarzyniaków do centrum 
Warszawy, czy Pruszkowa. Dariusz Zwoliński, wójt Nadarzyna o budowie parkingu i dworca autobusowego.
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Najważniejsze jest wsparcie rodziny i przyjaciół
W Y W I A D

Marta Otto – oddana 
nauczycielka, która „po 
godzinach” trenuje triathlon. 
Wspólnie z piątką znajomych 
w ramach Cross Baltic 
Challenge 2018 przepłynęła 
Bałtyk wpław z Polski do 
Szwecji. W sierpniu jako 
pierwsza Polka ukończyła 
dystans podwójnego 
Ironmana w czasie 27 godzin 
i 16 minut wygrywając całe 
zawody. Nam opowiada 
o tym jak złapała 
„sportowego bakcyla”. 

Triathlon nie jest łatwą dyscypli-
ną i nikt ot tak sobie nie decyduje 
się na jego uprawianie. Jak to by-
ło w twoim przypadku?
W moim życiu sport jest od za-
wsze odkąd pamiętam. Miałam 
chyba z sześć lat gdy mama za-
pisała mnie na pływanie i jujitsu. 
A triathlon pojawił się niedaw-
no, bo w 2014 r. i to faktycznie 
przypadkiem. Chciałam przypo-
mnieć sobie jak się pływa i żeby 
Wojtek Konieczny z Kuźni Triath-
lonu podbudował moją kondycję, 
bo była marna. Tylko on uznał, że 
jak już trenujemy to trzeba obrać 
jakiś cel. Rzuciłam więc, że mo-
że to będzie udział w aquathlonie. 
To są zawody dla dzieci i młodzie-
ży i tak padło hasło na triathlon. 

Zaczynałaś od sprintu (0,75 km 
pływania, 20 km jazdy na rowe-
rze, 5 km biegu). Jak dochodzi-
łaś do podwójnego Ironmana: 
7,6 km pływania, 360 km na ro-
werze i 84 km biegu?

Długi dystans to przypadek. Za-
czynałam od sprintu. Z każdym 
kolejnym sezonem pojawiały się 
coraz to dłuższe dystanse. Mo-
że spróbuj 1/4, może połówkę. 
W końcu padło hasło pełen dy-
stans. Trener jednak mnie stopo-
wał. I nagle złamałam nogę. To był 
znak, że chyba jeszcze za wcześnie 
Byłam wściekła. Wtedy postawi-
łam o siebie dbać i pilnować się. 
I w następnym roku podeszłam 
do pełnego dystansu. Nie miałam 
potrzeby się sprawdzać na dłuż-
szych dystansach. W październi-
ku 2017, gdy zaczynaliśmy sezon 
siedząc na pływalni Rafał Nowa-
kowski rzucił propozycję żebym 
spróbowała podwójnego Ironma-
na. Myślałam, że oszalał. Tak wier-
cił mi dziurę w brzuchu, podjudził 
mnie tym, że żadna Polka tego nie 
zrobiła. W końcu się zgodziłam, ale 
to nie był mój pomysł.

Były jakieś postanowienia 
przed startem?
Tak, żeby nie zejść z trasy, bo 
to jest totalna żenada. My sobie 
w triathlonowym żargonie mó-
wimy, że jak pozwolisz sobie na 
zejście z trasy w trakcie zawodów, 
to z każdym kolejnym razem dasz 
sobie tę wymówkę. Choćbyś mia-
ła dobiec minutę przed limitem to 
to zrób. A u mnie, skoro już tam 
chcę jechać, to trzeba zrobić do-
bry wynik. Limit wynosił 35 godzin, 
ja zrobiłam to w ponad 27 godzin. 

Co było najgorsze w trakcie 
zawodów?
Słuchanie trenera, który mówił 
„Marta nie ścigaj się”. Ja jestem 

nauczona ścigania. Jak to mam 
się nie ścigać? Potem na biegu 
dotarło do mnie dlaczego mnie 
tak stopowali. Nadal jak patrzę 
na tempo biegu to mogłam szyb-
ciej, mogłam mocniej. Ale ważna 
była tu strategia. 

Jakaś nagroda dla samej 
siebiepo takim sukcesie? 
Nagrodą jest dla mnie to, że się 
udało skończyć w tak dobrym cza-
sie i regeneracja przeszła bardzo 
szybko. Nagrodą jest to, że mój or-
ganizm sobie szybko poradził. Na-
grodą byli wspaniali ludzie, którzy 
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mnie wspierali. Obecność mamy, 
która wcześniej się zapierała że jej 
nie będzie, ale jednak przyjecha-
ła. Czekolady miały być nagrodą, 
ale ich nie zjadłam. 

Tak naprawdę to dzięki lu-
dziom zrobiłam podwójnego. Ja 
jestem stworzeniem stadnym 
(śmiech). Nie chodzi o kibiców 
tylko o wsparcie, że gdy się prze-
wrócisz, to jest ktoś kto pomoże ci 
wstać, że jak nie możesz sięgnąć 
po butelkę wody, to ktoś ci ją poda. 
Powie „Marta, ja w ciebie wierzę”. 
Mam nadzieję, że odwdzięczam 
się ludziom w ten sam sposób. 

Podwójny Ironman to nie 
jedyny Twój wyczyn... Wspólnie 
z piątką innych zawodników 
amatorów przepłynęłaś 
Bałtyk wpław.
To pomysł Agaty Maszewskiej i Ra-
fała Pierścieniaka, którzy posta-
nowili urozmaicić nam triathlon. 
Padło na Bałtyk. Gdy Rafał przed-
stawiał nam projekt byłam prze-
rażona. Trzeba być niespełna 
rozumu, by to zrobić. Neptun był 
bardzo łaskawy. Zakładaliśmy, 
że przepłyniemy dystans w 72 go-
dziny, udało się w 55. 

Jesteś amatorką więc poza 
treningami jest jeszcze praca 
i rodzina. Jak to godzisz? 
Wszystko jest w głowie. Pracuję 
w szkole podstawowej z młod-
szymi dziećmi, ale to nie ozna-
cza, że kończę prace o godz. 12.00. 
Ja mam mnóstwo dodatkowych 
zajęć. Pracuję poza szkołą. Po to 
by móc spełniać się triathlonowo. 
To jest kosztowny sport. Jestem 
od 8 do 18 w pracy. Dopiero po-
tem mam czas na trening. Ja je-
stem albo przed, albo po treningu. 
A miejsce zamieszkania to miej-
sce w którym śpię.

Najtrudniejsze dla ciebie 
w triathlonie jest? 
Podjęcie decyzji żeby rozpo-
cząć, a później żeby w tym trwać. 
Ja spotkałam świetnych ludzi, 
mam cudowną rodzinę, która 
mnie wspiera, wspaniałych przy-
jaciół, którzy są wyrozumiali. Mam 
ogromne pokłady szczęścia w ży-
ciu. Jestem normalną dziewczy-
ną, nauczycielką. Jestem osobą, 

która musi wstać rano, musi iść 
do pracy.

Rady dla tych, co siedzą w domu?
Wstańcie i idźcie. Jeśli nie masz 
roweru, a sąsiad tak – pożycz. 
Nie masz butów do biegania. Za-
łóż na początek trampki lub kup 
najprostsze buty do biegania. Jeśli 
ci trudno, znajdź sobie kompana 
do biegania w trybie konwersacyj-
nym. Początki są trudne, ale naj-
trudniejsze jest podjęcie decyzji. 

Jako nauczyciel przenosisz 
sport na dzieciaki? 
Mylę że tak. Nie wiem jak w du-
żym stopniu. Ale to nie jest tak, że 
wszyscy wiedzą co robię. Staram 
się im pokazywać czym jest i jak 
ważny jest sport. Miałam kiedyś 
w grupie chłopców, którzy chcieli 
mi pokazać że „mogę sobie poga-
dać a oni sobie nic z tego nie robią. 
Przyniosłam im kilka zdjęć i wytłu-
maczyłam czym jest triatlon. Poka-
załam Maćka Dowbora, Jaśka Melę 
i inne osoby, a na sam koniec po-
kazałam swoje zdjęcie. I dla nich 
to był szok. Że to ja. Byli zasko-
czeni i od tej pory byli „kupieni”. 
Więc triathlon czasem przydaje 
się w pracy (śmiech). Dzieciakom 
czasem to imponuje. 

Plany na kolejny sezon? 
Oddać trochę czasu rodzinie 
i znajomym. Przez ostatnie dwa 
lata bardzo mnie we wszystkim 
wspierali, teraz chciałabym się 
im za to odwdzięczyć. Ale z tre-
ningów nie rezygnuję. 

Rozmawiała Anna Zwolińska
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PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria Idealna
NA PREZENT

Kompleksowe BADANIA SŁUCHU

Współpraca
z NFZ

Ponad 450
lokalizacji w Polsce
Tysiące zadowolonych
pacjentów25 lat tradycji

Zapraszamy do naszego gabinetu na
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Oddział w Pruszkowie:

ul. Drzymały 23
wejście od Al. Niepodległości, parter
tel. 509 853 674, 508 046 733, 22 723 43 30

Czynne:  poniedziałek ............ 8:00-17:00
wtorek, środa .......... 8:00-18:00
czwartek, piątek ..... 8:00-16:00

Artykuł sponsorowany

SŁUCH nieIDEALNY

Niemal połowa osób po 50. ro-
ku życia ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy w hałasie,  
a wśród osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż 74% badanych. 
Niedosłuch nie jest już wyłącznie 
domeną seniorów, dotyka także 
młodzież i małe dzieci. Co czwar-
ty polski nastolatek ma kłopoty 
ze słuchem – wynika z danych 
zebranych podczas Narodowe-
go Testu Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz 
gorzej?

Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas: go-
dziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych 
i gwarnych ulicach, harmider 
podczas koncertów i imprez, pra-
ca w fabryce przy głośno pracują-
cych urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym 
świecie jest codziennie narażona 
na uciążliwe dźwięki, które po-
wodują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt 
głośno oglądasz telewizję? Masz 
wrażenie, że Twoi rozmówcy 
mówią niewyraźnie przez te-
lefon? Słyszysz dźwięk w gło-
śnym otoczeniu, ale nie jesteś 
w stanie zlokalizować jego kie-
runku? Odczuwasz brzęczenie, 
bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest 
bardzo złożony, a gdy zaczyna 
szwankować, nie wystarczy po 
prostu założyć dowolny aparat 
słuchowy, włączyć go i ustawić 
głośność. Aby jak najlepiej wy-
korzystać słuch, należy zacząć 

od wizyty u specjalisty. Zba-
da on słuch, wypyta o styl życia 
i wspólnie z pacjentem znajdzie 
najlepsze rozwiązanie. Badanie 
słuchu jest bezbolesne, bezinwa-
zyjne i szybkie, a wiele gabinetów 
akustyki słuchu wykonuje je bez-
płatne. Często skutecznym roz-
wiązaniem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, które wyda-
wały się bezpowrotnie utracone, 
może okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI 
STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez 
względu na wiek są refundowane. 
Współczesne aparaty słuchowe to 
maleńkie cuda techniki. Ich czu-
łe mikrofony koncentrują się na 
mowie, jednocześnie wytłumia-
jąc hałasy otoczenia. Mogą one 
być regulowane za pośrednic-
twem smartfona,  współpracują 
z wieloma innymi urządzeniami 
elektronicznymi, z których korzy-
stamy na co dzień. Są prawie nie-
widoczne lub zminiaturyzowane 

do eleganckich i estetycznych 
kształtów, a ich obsługa jest bar-
dzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane 
do możliwości słuchowych i po-
trzeb pacjenta pomagają słyszeć 
optymalnie w różnych sytuacjach 
i w każdych warunkach akustycz-
nych. Ich noszenie powoduje 

mniejszy wysiłek słuchowy, ła-
twiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, co znacznie podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa 

komfort słyszenia, a tym samym 
funkcjonowania osób niedosły-
szących. Zaczynają czuć się bez-
pieczniej, wraca ich pewność 
siebie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapomi-
najmy go cenić i dbać o niego.

SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 
problem niedosłuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln osób. 

Reklama
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Poszukują świadków 
tragicznego wypadku

R E G I O N
Policjanci z powiatu 
warszawskiego 
zachodniego poszukują 
świadków wypadku  
do którego doszło  
w minioną sobotę na 
drodze wojewódzkiej  
nr 579 w miejscowości 
Łubiec (gm. Leszno) 
Na miejscu zginęła 
rowerzystka. 

D o zdarzenia doszło  
8 sierpnia około 
godz. 14.00 doszło 
do wypadku drogo-

wego z udziałem rowerzystki 
i kierującego mercedesem. Ob-
rażenia kobiety były tak duże, 
że mimo podjętej reanimacji, 
zmarła na miejscu. Śledztwo 
w tej sprawie prowadzi grodzi-
ska prokuratura. – Świadkowie 
tego wypadku oraz osoby mo-
gące przyczynić się do ustalenia 
okoliczności zdarzenia, w szcze-
gólności kierowca osobowego 

srebrnego bądź szarego volks-
wagena jadący w tym czasie 
w kierunku Nowego Dworu 
Mazowieckiego, a także osoby, 
których pojazdy były wyposażo-
ne w rejestratory obrazów, pro-
szeni są o kontakt z prowadzącą 
sprawę mł. asp. Ewą Wąsik tel. 

(22) 604 32 26 lub Naczelnikiem 
Wydziału Dochodzeniowo-Śled-
czego tel. (22) 604 32 21 albo cało-
dobowo z Komendą Powiatową 
Policji dla Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego z siedzibą w Sta-
rych Babicach tel. (22) 752 80 00. 
Do Państwa dyspozycji pozostaje 

również adres poczty elektronicz-
nej e-mail: oficer.prasowy.war-
szawa-zach@ksp.policja.gov.pl 
– informuje podinsp. Ewelina  
Gromek-Oćwieja, rzecznik pra- 
sowy Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszaw- 
skiego Zachodniego. [AZ] 

Kłopotów z biletomatami 
ciąg dalszy... 

R E G I O N
Wracamy do tematu 
wadliwie działających 
biletomatów na szlaku 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Liczba skarg 
na ich funkcjonowanie 
rośnie. Co w tej sprawie 
ma zamiar zrobić 
przewoźnik? 

T o już nawet nie kwe-
stia ostatnich tygodni 
tylko miesięcy. Bile-
tomaty na stacjach 

WKD psują się na potęgę. Dru-
kują puste blankiety, nie wydają 
reszty, w trakcie transakcji potra-
fią zmienić język wyświetlanych 
poleceń na obcy. Nie ma właści-
wie dnia, aby w mediach społecz-
nościowych nie pojawił się wpis 
z tagiem #biletnietomat, infor-
mujący o tym, że któraś z maszyn 
odmówiła współpracy.

Pod koniec lipca tego roku 
WKD zapewniła nas, że „zobo-
wiązała operatora biletomatów do 
zmiany oprogramowania urzą-
dzeń i wyeliminowania uste-
rek”. Niewiele to jednak dało... 
– Niestety Spółka z niepokojem 
obserwuje, iż nowe oprogramo-
wanie zarządzające wdrożone 
przez operatora automatów bi-
letowych nie ograniczyło licz-
by usterek i zgłaszanych przez 
użytkowników skarg i reklamacji. 
Nowy program nie spełnił zało-
żonych oczekiwań, zaś serwisowi 

operatora urządzeń bardzo trud-
no jest dokonać odpowiednio 
szybkiego usunięcia usterek – 
mówi nam dziś Krzysztof Kule-
sza, rzecznik prasowy WKD.

Jak dodaje, „wukadka” roz-
poczęła działania zmierzają-
ce do zlecenia usługi instalacji, 
utrzymania i serwisowania no-
wych automatów biletowych, 
które docelowo zastąpią obec-
nie funkcjonujące urządzenia. – 
Nowe biletomaty będą spełniać 
wymagania rozporządzenia UE 
w sprawie technicznych specyfi-
kacji interoperacyjności odnoszą-
cych się do dostępności kolei dla 

osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości po-
ruszania się. Instalacja nowych 
automatów biletowych odbędzie 
się w oparciu o konkurencyjną 
procedurę udzielania zamówień 
publicznych – zapewnia Kulesza.

Jak do tego czasu mają so-
bie radzić podróżni? – Zapew-
niam, że do czasu zakończenia 
procedury przetargowej WKD 
dołoży wszelkich starań, aby 
występujące nieprawidłowo-
ści w pracy urządzeń miały jak 
najmniejszy wpływ na zapew-
nienie ciągłości oferty dostępu 
do całodobowej usługi zakupu 
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biletów w automatach. Spół-
ka WKD wielokrotnie podkre-
ślała i potwierdza, że automaty 
biletowe zainstalowane na pe-
ronach linii WKD cieszą się nie-
zwykle dużym zainteresowaniem 
pasażerów, którzy doceniają tę 
formę zakupu biletów – mówi 
rzecznik prasowy spółki. – Bi-
letomaty są bardzo ważnym, ale 
nie jedynym kanałem sprzeda-
ży biletów. Podróżni mogą wciąż 
korzystać z możliwości zakupu 
biletów za pośrednictwem kas 
biletowych oraz telefonów ko-
mórkowych (aplikacje mPay 
i SkyCash) – dodaje. [EL]

22-latek z Pruszkowa mimo zakazu 
wsiadł za kierownicę i spowodował 
kolizję. Był pijany. Policjanci w trakcie 
patroli ulic Pruszkowa na skrzyżowaniu 
Majowej i Bohaterów Warszawy chcieli 
zatrzymać do kontroli kierowcę skody. 
Młody kierowca zignorował nakaz funk-
cjonariuszy i ruszył ze skrzyżowania na 

czerwonym świetle. Jego samochód 
zderzył się z mercedesem. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało. Kierujący 
skodą 22-latek był pijany. – Badanie je-
go stanu trzeźwości wykazało prawie 
promil alkoholu w organizmie. Mężczy-
zna miał zakaz prowadzenia pojazdów 
i nie posiadał również dokumentów od 

P R U S Z K Ó W
pojazdu – informuje podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Funkcjonariusze zatrzymali 22-latka. 
Po wytrzeźwieniu został przesłucha-
ny i usłyszał zarzuty za popełnione 
przestępstwa. Teraz grozi mu kara 
do 5 lat pozbawienia wolności. [AZ] 

Pijany z zakazem 
spowodował kolizję

M I L A N Ó W E K
Rozszerza się oferta  
dla rowerzystów  
w Milanówku. 
Niedawno w mieście-
-ogrodzie pojawił się 
system wypożyczalni 
jednośladów, teraz 
pojawiają się nowe stacje. 

W połowie sierpnia 
stacje wypoży-
czalni rowerów 
stanęły w pię-

ciu punktach na terenie miasta: 
przy WKD Grudów, PKP przy  
ul. Warszawskiej, PKP przy  
ul. Krakowskiej, Orliku przy 
ul. Sportowej i urzędzie mia-
sta przy ul. Kościuszki. – W tych 
punktach naszego miasta znaj-
dują się obecnie stacje rowero-
we. Na razie jest ich pięć, ale 
docelowo będzie dziesięć. Aby 
wypożyczyć pojazd, należy po-
brać na swój smartfon aplika-
cję Blinkee.city – informował 
wówczas milanowski magistrat.

Teraz rowerzyści z Mila-
nówka mogą korzystać z trzech 

kolejnych stacji. Zlokalizowano 
je przy cmentarzu (róg ul. Pod-
górnej i Wojska Polskiego w Mi-
lanówku), przy sklepie Społem 
(ul. Słowackiego w Milanówku), 
na rogu ul. 1 Maja i Bartniaka 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Działają one na identycznych 
zasadach, za pośrednictwem 
aplikacji. 30 min jazdy na ro-
werze miejskim kosztuje 1 zł.  

System wypożyczalni w takim 
kształcie ma jeszcze jeden cel.  
– Podczas jazdy wypożyczonym 
rowerem i skuterem zbierane 
będą dane dotyczące trasy oraz 
czasu i daty wynajęcia pojedyn-
czego pojazdu. Dane te okre-
ślą najczęściej używane szlaki 
komunikacyjne w mieście, co 
docelowo pozwoli na opra-
cowanie kierunków działań 
na rzecz poprawy mobilności 
miejskiej, infrastruktury rowe-
rowej, bezpieczeństwa i orga-
nizacji ruchu. Dane te określą 
też zasadność wprowadzenia 
systemu roweru miejskie-
go w Milanówku – wyjaśnia-
ją milanowscy urzędnicy. [EL]

Nowe stacje 
rowerów miejskich
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ŁY Ż W I A R S T W O
Znana łyżwiarka szybka 
Luiza Złotkowska zachęca 
dzieci i młodzież do wzięcia 
udziału w konkursie 
plastycznym. Zadanie 
to zaprojektować logo 
Mistrzostw Polski  
w Łyżwiarstwie Szybkim!

D zieci to przyszłość, ale 
ich marzenia, i reali-
zacja tych marzeń 
- to zadanie nas, do-

rosłych. Stąd pomysł na konkurs 
„Lubię Łyżwy”. Zadanie - klasa 
(V-VIII szkoła podstawowa) mu-
si zaprojektować logo Mistrzostw 
Polski w Łyżwiarstwie Szybkim, 
które odbędą się 22-23.12.2018 
i nagrać klip promujący ideę fa-
ir play. Zwycięska klasa pojedzie 
na mistrzostwa Polski, będzie no-
cować w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Spale, weźmie też 
udział w zajęciach i spotkaniach 
ze znanymi sportowcami – infor-
muje Luiza Złotkowska. 

Jak zaznacza Złotkowska zada-
niem konkursu jest promowanie 

wśród uczniów aktywności spor-
towej i artystycznej oraz zachę-
cić dzieci i młodzież do refleksji 
nad ideą fair play. Wszystkie in-
formacje na temat znajdziecie na 
stronie www.lubielyzwy.pl. [AZ] 

Zaprojektuj  
logo mistrzostw 
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Rekalma

Czy dla Mateusza jest jeszcze nadzieja?
R E G I O N

Mateusz Jacak z Otwocka 
to 14-letni piłkarz MKS 
Znicz Pruszków. Chłopiec 
w ubiegłym tygodniu 
doznał udaru. Rodzice 
szukają pomocy wszędzie, 
a lekarzom z Centrum 
Zdrowia Dziecka zarzucają 
zaniedbania i chęć 
odłączenia chłopca  
od aparatury  
podtrzymującej życie. 

W torek 4 września 
d l a  M a t e u s z a 
rozpoczął się, jak 
każdy inny dzień. 

Pobudka. Poranne przygotowania 
do szkoły i treningu. 14-latek wy-
szedł z domu i nagle stracił przy-
tomność. Okazało się, że chłopiec 
doznał rozległego udaru. Mate-
usz znalazł się pod opieką leka-
rzy z Centrum Zdrowia Dziecka. 
Mimo upływu wielu dni jego stan 
nadal jest krytyczny.

Rodzice chłopca od począt-
ku podkreślają, że w przypad-
ku Mateusza dopuszczono się 
licznych zaniedbań. Mama Ma-
teusza na swoim facebookoym 

profilu podkreślała, że lekarze nie 
chcą wydać rodzinie dokumen-
tacji medycznej chłopca. To jed-
nak nie koniec. – Stan Mateusza 
pogorszył się na tyle, że planują 
Mateusza odłączyć od respirato-
ra, co oznacza dla niego śmierć. 
Rozpoczęli już procedury zmie-
rzające ku temu. Mamy ok. 2 ty-
godni na to, aby znaleźć klinikę, 
z którą skonsultujemy przypa-
dek Matiego. Według kilku le-
karzy od których otrzymaliśmy 
nieoficjalne informacje mówią, 
że w CZD bardzo zaniedbało le-
czenie nie robiąc szybko trepa-
nacji czaszki czy nie wstawiając 
zastawki. Od dwóch dni walczy-
my o wydanie mam dokumentacji 
medycznej – napisała 7 września 
pani Agnieszka. 

Rodzina otrzymała w końcu 
dokumentację medyną chłop-
ca. W stercie dokumentów zna-
lazła się również karta mówiąca 
o niepodejmowania resuscytacji 
w przypadku zatrzymania krąże-
nia/oddychania. – Mieliśmy dobrą 
intuicję. Oto dokument mówią-
cy o tym, że Mateusz, który nie 
został uznany jeszcze za zmar-
łego został pozbawiony szansy 

na ratowanie życia w chwili za-
trzymania akcji serca. Nikt nas 
o zdanie nie pytał. Nawet nie zo-
staliśmy o tym poinformowani. 
Jak można było nas pominąć! My 
się nie zgadzamy na jego uśmier-
cenie – napisała mama Mateusza. 

Jak szpital odnosi się do za-
rzutów o chęć odłączenia chłop-
ca od aparatury podtrzymującej 
jego życie? – Pragnę poinformo-
wać, że w ostatnim czasie wobec 
żadnego pacjenta IPCZD nie była 
i nie jest prowadzona procedu-
ra stwierdzająca śmierć mózgu. 
Powyższą procedurę regulują 
szczegółowe przepisy, a decyzję 
podejmuje interdyscyplinar-
na komisja składająca się z le-
karzy specjalistów. Lekarze są 
uprawnieni do rozpoczęcia po-
wyższej procedury dopiero po 
długotrwałej obserwacji i dia-
gnostyce pacjenta, w przypadku 
którego istnieje wysokie prawdo-
podobieństwo nieodwracalne-
go uszkodzenia mózgu. Decyzja 
o jej wszczęciu, poprzedzona jest 
dogłębną analizą stanu zdrowia 
pacjenta i oparta jest o uznane 
standardy medyczne. Poszano-
wanie godności pacjenta w całym 
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jego życiu czasami wymaga tak-
że podejmowania bardzo trud-
nych decyzji. Decyzja o wszczęciu 
procedury stwierdzenia śmier-
ci mózgu jest jedną z najtrud-
niejszych – wyjaśnia Katarzyna 
Gardzińska, rzecznik prasowy 

Instytutu „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka”.

Rodzice chłopca nie chcą się 
jednak poddać. Szukają ratunku 
dla Mateusza wszędzie gdzie się 
da. Wiele wskazuje na to, że przy-
padek chłopca skonsultują lekarze 

z Watykanu. – Dalej wierzymy, że 
jest gdzieś lekarz, który da choć 
cień nadziei na powrót Mateusza. 
Jeżeli nie będzie dla naszego skar-
bu ratunku pozwolimy mu odejść 
w spokoju – napisała w jednym 
z postów pani Agnieszka. [Red.]

Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. 
Mniej lub bardziej upierdliwe. Wszystko 
zależy od tego, po której stronie się jest. 
MY mamy wady, które dodają nam uroku, 
czynią nas bardziej interesującymi. Ale ONI 
mają wady nie do zniesienia. MY nie jeste-
śmy leniwi, my tylko dostrzegamy, że faj-
nie jest leżeć na kanapie. To ONI są leniwi. 

Tak zwyczajnie, w sposób prosty, upierdli-
wy. Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy 
WASZKI.„WADY I WASZKI” to najnowszy 
program kabaretu HRABI. Bilety w cenach: 
70 zł – 150 zł w zależności od miejsca. Za-
mówienia zbiorowe / faktury, płatności / 
proszę zamawiać: tel. 504 134 220 lub ad-
res mailowy: art.gda@wp.pl. [Inf. pras.] 

W Y D A R Z E N I E

Kabaret Hrabi  
w Romie
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Tragiczne zdarzenia na budowie w Na- 
darzynie. W środę, 12 września, w trak- 
cie prac 22-letni mężczyzna został po-
rażony prądem. Mimo długiej reanima-
cji zmarł. O sprawie powiadomił nas 
czytelnik. – Śmierć na budowie Pa-
stewnika w Nadarzynie – napisał wia-
domość. Niestety informacja okazała 

się prawdziwa. Więcej na temat tego 
zdarzenia powiedzieli nam pruszkowscy 
policjanci. – Zgłoszenie otrzymaliśmy 
po godz. 8.00. Do zdarzenia doszło przy 
ul. Słonecznej w Nadarzynie na terenie 
budowy. 22-letni mężczyzna wypom-
powywał wodę w rowie i prawdopo-
dobnie doszło do porażenia prądem. 

N A D A R Z Y N
Niestety pomimo godzinnej reanima-
cji zmarł. Prokurator był na miejscu, 
policjanci kończą swoje czynności. 
Będziemy wyjaśniać okoliczności te-
go zdarzenia wyjaśniać w śledztwie pro-
kuratorskim – mówi podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. [SD] 

22-latek zginął 
porażony prądem 

Szczury na osiedlu przy  
Wojska Polskiego. Problem rozwiązany?

P R U S Z KÓ W
Wracamy do tematu 
związanego 
z niechcianymi 
lokatorami na osiedlu 
przy al. Wojska  
Polskiego w Pruszkowie. 
Szczury, bo o nich mowa, 
wchodziły do mieszkań  
i biegały po podwórku  
– przy śmietnikach  
i kwietnikach. 

W tej sprawie ode-
zwało się do na-
s z e j  r e d a kc j i 
Miejskie Przed-

siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji twierdząc, że zawsze 
reaguje w tego typu przypad-
kach. A po ich działaniach nie 
widać śladu po ostatnio widy-
wanych gryzoniach. 

Przypomnijmy całą sprawę. 
W drugiej połowie sierpnia na-
pisała do nas Joanna, miesz-
kanka osiedla przy al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie. Czy-
telniczka poruszyła problem, 
który pojawia się każdego ro-
ku. Tym problemem są szczury. 
Gryzonie nie boją się wcho-
dzić nawet do mieszkań, we-
dług relacji Joanny zwierzęta 
pogryzły jej dywanik rozłożo-
ny pod zlewem oraz schowaną 
w szafce torebkę prezento-
wą. I to nie wszystko. Szczury 
bez strachu biegają w rejo- 
nie śmietników. 

Problem w tym, że nikt nie 
chce wziąć odpowiedzialno-
ści za usunięcie kłopotu. Tak 
twierdzi czytelniczka. – MPWiK 
zwala winę na administrację, 
zaś administracja twierdzi, że 
szczury są w kanalizacji i tak 
odpowiedzialność jest odbija-
na jak piłeczka pingpongowa. 
Czy dopiero kiedy szczur kogoś 
pogryzie, czy kiedy ktoś dosta-
nie zawału, kiedy ten wyjdzie 
mu z toalety to wtedy będzie od-
powiednia reakcja? – dopyty-
wała w sierpniu Joanna. 

Sprawa ma swój dalszy ciąg. Do 
naszej redakcji wpłynęła wiado-
mość od MPWiK. Reakcja na pro-
blem miała być natychmiastowa. 
– Potwierdzamy, że w dniach 21 
i 22 sierpnia tego roku do dys-
pozytorni pogotowia kanaliza-
cyjnego wpłynęło zawiadomienie 
o pojawieniu się szczurów w re-
jonie budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w al. Wojska Pol-
skiego w Pruszkowie. W związ-
ku z otrzymanym zgłoszeniem, 
pracownicy służb eksploatacyj-
nych MPWiK niezwłocznie udali 
się na miejsce i przeprowadzi-
li kontrolę kanałów w rejonie 
budynków przy al. Wojska Pol-
skiego 33, 16, 16A, 20A i ul. Tom-
cia Palucha 5 – informuje Marta 
Pytkowska, zastępca kierowni-
ka Działu Współpracy z Mediami.

Sieć kanalizacyjna w tej okolicy 
została objęta kompleksową dera-
tyzacją. W dniach 21-22 sierpnia, 

jak podaje MPWiK, w sześciu 
studniach rewizyjnych zlokali-
zowanych w rejonie al. Wojska 
Polskiego 16, 16A, 20  oraz przy 
ul. Tomcia Palucha 5 wyłożono 
trutki na szczury. Powtórzono 
to w kolejnym tygodniu. 

Dwa dni temu pracownicy 
MPWiK ponownie sprawdzili 
studnie. Okazuje się, że szczu-
rów brak. –  W dniu 10 wrześ- 
nia pracownicy służb eksplo- 
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atacyjnych MPWiK przeprowa-
dzili kontrolę studni, w trakcie 
której nie stwierdzili obecno-
ści gryzoni, co świadczy o sku-
teczności podejmowanych przez 
Spółkę działań – wyjaśnia Mar-
ta Pytkowska. 

Co jest najczęstszą przyczy-
ną pojawiania się szczurów? To 
nasze nawyki związane z wyrzu-
caniem resztek jedzenia do se-
desów. Na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa został za-
mieszczony spis przedmiotów 
i substancji, które nie powin-
ny być wyrzucane do klozetów. 
Co ciekawe, obok resztek jedze-
nia i tłuszczy, znalazły się także 
włosy, patyczki do uszu, rajsto-
py i podpaski. Te rzeczy mo-
gą nie tylko być pożywką dla 
szczurów, ale spowodować za-
pchanie wewnętrznej insta-
lacji i doprowadzić do awarii,  

której usunięcie bywa nieprzy-
jemne i kosztowne. 

– Tym niemniej prosimy 
Mieszkańców, by do swoich to-
alet wyrzucali jedynie papier toa-
letowy – apeluje Pytkowska. 

Podobne sytuacje można zgła-
szać przez całą dobę do pogoto-
wia kanalizacyjnego wybierając 
bezpłatny numer telefonu 994 lub 
poprzez formularz dostępny na 
stronie www.mpwik.com.pl. [SD]

R E G I O N
Mieszkaniec Błonia został 
zatrzymany za handel 
narkotykami. Policjanci 
znaleźli przy 25-letnim 
Jarosławie M. aż 80 
„dilerek” z amfetaminą. 
Dodatkowo w domu 
posiadał elektroniczną 
wagę i kolejnych 160, 
ale pustych, torebek 
foliowych. 

P olicjanci z wydziału  
kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Starych Babicach 

sprawdzili jedną z informacji,  
którą otrzymali w sprawie miesz- 
kańca gminy Błonie. 25-letni męż- 
czyzna miał handlować narkoty-
kami. Policjanci udali się zatem 
do miejsca jego zamieszkania że-
by to sprawdzić.

– Znanego im osobiście męż-
czyznę zauważyli w momencie, 
gdy jechał na rowerze. Gdy do 
niego podjeżdżali, ten na widok 
funkcjonariuszy, próbował ra-
tować się ucieczką. Do pościgu 

proszkiem. Badanie narkotestem 
wykazało amfetaminę.

W toku dalszych czynności po-
licjanci zgromadzili materiał do-
wodowy, który potwierdził, że 
mężczyzna udzielał narkotyki in-
nym osobom w celu osiągnięcia 
korzyści materialnej. Prokurator 
przedstawił Jarosławowi M. za-
rzuty posiadania oraz udzielania 
amfetaminy. Mężczyzna przyznał 
się do popełnienia przestępstwa 
i poddał dobrowolnie karze. Te-
raz o jego dalszym losie zadecy-
duje sąd. [SD]

Miał przy sobie 80 torebek  
z amfetaminą 
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Więcej zieleni w Piastowie 
P I A S TÓ W

Kolejne tereny  
w Piastowie zyskują 
nową zieleń. W ostatnich 
dniach sierpnia władze 
miasta podpisały umowę 
na zagospodarowanie 
terenów zielonych  
przy kilku głównych 
ulicach Piastowa. 

W ramach projek-
tu „Poprawa ja-
kości środowiska 
w Mieście Piasto-

wie poprzez rozwój terenów zie-
leni” na terenie miasta pojawi 
się prawie 400 nowych drzew 
i blisko 40 tys. mkw krzewów. 
Część roślin już pojawiła się 
na terenie miasta. Jednak pa-
ce ie dobiegły jeszcze do końca. 
– W związku z panującą suszą 
w sierpniu wstrzymano czaso-
wo sadzenie roślin – informuje 
piastowski magistrat. – Obec-
nie na etapie końcowym jest już 
zagospodarowanie Placu Zgody 
i Placu Słonecznego. Trwają pra-
ce w parkach przy ul. Harcer-
skiej i ul. Orzeszkowej – dodają. 

To jednak nie koniec. W sierp- 
niu burmistrz podpisał umo-
wy na realizację prac na ko-
lejnych terenach zielonych 
w mieście. Firma Sorted zaj-
mie się zagospodarowaniem 
zieleni przyulicznej w rejo-
nie wiaduktu im. gen. Oku-
lickiego, przy al. Tysiąclecia, 
przy al. Wojska Polskiego, oraz 
ulic Sowińskiego i Warszaw-
skiej. Całość ma być gotowa do  

30 listopada. Wartość tych prac 
to 3,3 mln zł.

– Parki, skwery, czy zieleń 
przyuliczna pięknieją i zyskują 
nowy wygląd. Choć na końco-
wy efekt trzeba będzie jeszcze 
chwilę zaczekać, do momentu 
aż wszystkie nasadzenia zaczną 
kwitnąć, rosnąć i rozwijać się, to 
już dziś miło jest spacerować po 
mieście pośród nowych roślin  
– podkreślają urzędnicy. [AZ] 

dołączyli również policjanci 
z ogniwa patrolowo-interwen-
cyjnego z błońskiego komisaria-
tu – informuje podinsp. Ewelina 
Gromek-Oćwieja, rzecznik pra-
sowy KPP Dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.

Mężczyzna nie uciekł policjan-
tom. Po kilku minutach próba 
ominięcia policjanta zakończyła 
się upadkiem do rowu. Jarosław 
M. został zatrzymany i trafił do 
komisariatu. W torbie, któ-
rą miał przy sobie znaleziono 
80 foliowych torebek z białym 
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Nowe drogi, kolorowe place 
zabaw, wyremontowane świetlice 
i strażnice OSP. Mazowsze rozwija 
się i pięknieje. Jest to możliwe 
także dzięki środkom z budżetu 
 województwa mazowieckiego 
oraz funduszom unijnym. 
Przez minionych 20 lat sejmik 
Mazowsza przekazał do 
powiatów pruszkowskiego  
i grodziskiego w sumie  
ponad miliard zł, a tylko  
w tym roku z samego budżetu 
województwa ponad 34 mln zł.

Pałac w Brwinowie i dworek  
w Żabiej Woli przejdą renowację
Samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł 
na renowację mazowieckich zabytków. Do-
finansowanie zostanie przeznaczone m.in. 
na renowację pałacu w Brwinowie oraz 
dworku w Żabiej Woli. – Środki z budże-
tu województwa pozwolą na remonty i prace 
konserwatorskie 82 mazowieckich zabytków.  
To ważne wsparcie, dzięki któremu nasze dzie-
dzictwo kulturowe zostanie zachowane dla ko-
lejnych pokoleń – podkreśla Dorota Stalińska, 
radna województwa.

Rekordowe wsparcie na drogi 
100 mln zł – to największe od lat wsparcie na 
budowę i modernizację dróg powiatowych 
na Mazowszu. Powiat pruszkowski otrzy-
mał ponad 3,7 mln zł na przebudowę dro-
gi w Regułach na odcinku od ul. Bodycha 
do torów WKD. Z kolei grodziski 3,2 mln zł 

Nadarzyn), Rybie I i Dawidy Bankowe 
(gm. Raszyn). Dofinansowanie po-

zwoli m.in. na zakup wyposaże-
nia do świetlic, budowę i remont 
boisk czy zakup instrumentów 
muzycznych. Z kolei z powiatu 

grodziskiego środki otrzymały so-
łectwa – Osiny i Kaski (gm. Bara-

nów), Chrzanów Duży i Janinów (gm. 
Grodzisk Mazowiecki), Huta Żabiowolska 
i Ojrzanów-Towarzystwo (gm. Żabia Wola). 
Dzięki dotacji mieszkańcy zyskają nowe si-
łownie plenerowe, Zespół „Radlanie” zaku-
pi stroje kurpiowskie, a w Kaskach zostanie 
utwardzona alejka przy tężni solankowej.

By rolnikom było łatwiej
Każdego roku samorząd Mazowsza przezna-
cza środki na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. To nie 
tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również 

Wsparcie z sejmiku zmienia  
powiaty pruszkowski i grodziski

Od 20 lat dbamy o rozwój Ma- 
zowsza. Przeznaczamy środki na  
drogi, szpitale, muzea, zabytki, 
boiska, place zabaw, OSP czy in- 
westycje w sołectwach. Przez te 
dwie dekady do powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego w sumie 
przekazaliśmy ponad miliard zł. 
W tym roku ruszyły też nasze autor- 
skie, pilotażowe programy. Wspar-
cie kierujemy m.in. do sołectw na 
wyposażenie świetlic, zagospoda-
rowanie skwerów, zakup strojów 
ludowych czy instalacje ławek so-
larnych. Nowością jest też program 
na remonty strażnic OSP. Od lat 
doposażamy i dofinansowujemy 
strażaków. Tym razem chcemy za-
pewnić im komfortowe i bezpiecz-
ne warunki w ich miejscach pracy. 
Dbamy też o nasze mazowieckie 
zabytki. Pieniądze z naszego bu-
dżetu pozwolą m.in. zrewitalizować 
pałac w Brwinowie oraz dworek 
w Żabiej Woli.

Adam Struzik
marszałek województwa  

mazowieckiego 

przeznaczy na przebudowę ulic 
Nałkowskiej i Centralnej w cią-
gu drogi w miejscowościach Ra-
donie i Adamowizna. Wsparcie 
trafiło także do gminy Brwinów, 
która dzięki 1,1 mln zł rozbudu-
je drogę gminną prowadzącą do 
Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Sołectwa aktywnie działają
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2018 to nowy program sejmiku wo-
jewództwa. Sołectwa mogły ubiegać się w nim 
o maksymalnie 10 tys. zł na małe inwestycje. 
Po dofinansowanie sięgnęły także te z po-
wiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Trafi 
do nich 123 tys. zł. W pruszkowskim wspar-
cie otrzymały – Domanie i Owczarnia (gm. 
Brwinów), Opacz-Kolonia i Suchy Las (gm. 
Michałowice), Nadarzyn II i Krakowiany (gm. 

Nadarzyn), Rybie I i Dawidy Bankowe 

łectwa – Osiny i Kaski (gm. Bara

przeznaczy na przebudowę ulic 

Państwowego Zespołu Ludowego 

podnosi komfort życia na wsi. Dzięki łącznie 
655 tys. zł wsparcia samorządu Mazowsza, 
na terenie powiatu pruszkowskiego prze-
budowane zostaną 4 odcinki, w tym dro-
gi powiatowej w gminie Michałowice oraz  
w miejscowościach Jaworowa i Krosna Wieś. 
Natomiast grodziski otrzymał wsparcie na  
2 odcinki dróg prowadzących do pól w miej-
scowościach Baranów i Władków.

Lepsze warunki w strażnicach
Mazowieccy strażacy ochotnicy przy pomo-
cy środków z budżetu Mazowsza wyremon-
tują strażnice – wymienią dach, okna, a także 
instalację elektryczną. Na ten cel samorząd 
województwa przeznaczył 5 mln zł. Środki po-
zwolą zrealizować 214 przedsięwzięć w całym 
regionie. Z pomocy skorzystają OSP – Raszyn, 
Piastów, Nadarzyn, Brwinów, Jaktorów, Boża 
Wola i Milanówek. W sumie jednostki otrzy-
mały ponad 152 tys. zł.

W Nadarzynie, dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza, zamontowano ławki solarne. Można za ich  
pośrednictwem m.in. naładować telefon i skorzystać z darmowego wi-fi (fot. UM Nadarzyn)

Dzięki środkom z budżetu województwa dworek w Żabiej Woli przejdzie renowację (fot. Piotr Kopeć)

Brwinów otrzymał ponad milion zł wsparcia 
na rozbudowę drogi gminnej (arch. UMWM)

Projekt pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

P R O M O C J A



Piątek, 14 WRZEŚNIA 2018

W I A D O M O Ś C I10

P I A S TÓ W
Zakończyły się prace 
związane z przebudową  
al. Wojska Polskiego  
w Piastowie. Nieco później 
niż planowano, ale kierowcy 
mogą już z wyremontowanej 
drogi korzystać. 

C hoć remont nie trwał 
długo, to kierow-
cy dość mocno od-
czuli niedogodności 

związane z wyłączeniem Wojska 
Polskiego z ruchu. Pokonanie ob-
jazdu oznaczało konieczność od-
stania dłuższego czasu w korkach. 
Szczególnie mocno dało się to we 
znaki po rozpoczęciu roku szkol-
nego. Przybyło aut w porannym 
szczycie i poruszanie się po mie-
ście stało się jeszcze trudniejsze 

niż przez ostatnie dwa wakacyjne 
miesiące. Ale to już wspomnienie. 
– Zakończyła się przebudową na-
wierzchni Al. Wojska Polskiego na 
odcinku od ul. Traugutta do ul. Dą-
browskiego. Przywrócona została 
także dotychczasowa organizacja 
ruchu pojazdów w tej ulicy. Komu-
nikacja autobusowa wraca na trasę 
7 września – informuje Anna Lo-
rens z urzędu miasta w Piastowie.

Na Wojska Polskiego pojawiła 
się nowa nawierzchnia, krawęż-
niki, zjazdy. W oczy rzucają się 
świeżo wymalowane znaki po-
ziome. – Wcześniej w Al. Wojska 
Polskiego wybudowano ścieżkę 
rowerową i nowy chodnik dla 
pieszych. Niebawem także roz-
poczną się tam prace związane 
z zagospodarowaniem zieleni 
przyulicznej – dodaje Lorens. [EL]

Koniec remontu Wojska Polskiego 

Tenisistka z Raszyna Iga Świątek wzbogaca swo-
ją kolekcje pucharów. Po wygranej w Budapesz- 
cie, zameldowała się w finale turnieju rozgry- 
wanego w Montreux. Tu również odniosła zwy- 
cięstwo. Młodziutka tenisistka złapała wiatr  
w żagle. Cały turniej przeszła jak burza poko-
nując Amandine Hesse, Dianę Marcinkevicę, 
Elenę Gabrielę Ruse i Marianę Duque-Marino. 

Warto podkreślić, że straciła tylko jednego se-
ta. Finałową potyczkę Iga Świątek stoczyła  
z Belgijką Kimberly Zimmermann. I praktycz-
nie od samego początku rozgrywka przebiegała 
po myśli Polki. Iga wygrała mecz 6:2, 6;2. Zwy-
cięstwo w Szwajcarii da Idze awans w rankin-
gu WTA. W najnowszym notowaniu znajdzie się 
na 182. miejscu, awansując o... 116 pozycji. [AZ] 

T E N I S

Iga na fali. Wygrała 
turniej w Montreux

Parkuj i jedź  
w Nadarzynie coraz bliżej

N A D A R Z Y N
Urząd gminy w Nadarzynie 
ogłosił przetarg na budowę 
parkingu „Parkuj i jedź”. 
Powstanie też nowoczesny 
dworzec autobusowy. 

N a tę inwestycję urzęd-
nikom z Nadarzyna 
udało się pozyskać 
spore dofinansowa-

nie. Ze środków unijnych na nowe 
centrum przesiadkowe przezna-
czono 4,6 mln zł. – W ramach 
tych pieniędzy na działce poło-
żonej pomiędzy Urzędem Gmin, 
a Przedsiębiorstwem Usług Ko-
munalnych przy ulicy Granicznej 
powstanie centrum przesiadko-
we P&R. Obejmować będzie ono 

między innymi: 4 perony auto-
busowe w pełni zadaszone, bez-
płatny parking na 225 miejsc 
(w tym 8 dla niepełnospraw-
nych). Przy parkingu powsta-
nie punkt ładowania pojazdów 
z napędem elektrycznym. Moż-
na będzie zaparkować także  
40 rowerów. Parking będzie mo-
nitorowany, a przy nim powsta-
nie poczekalnia dla podróżnych 
– informuje Dariusz Zwoliński, 
wójt Nadarzyna. 

Jak dodaje, w ramach tego 
projektu przebudowana i po-
szerzona zostanie także uli-
ca Graniczna i wyjazd na ulicę 
Mszczonowską. – W przyszłości 
całe to miejsce stanie się cen-
trum administracyjnym Gminy 

Nadarzyn w oparciu o siedzi-
bę Urzędu Gminy, pocztę, biu-
ra PKN, siedzibę Straży Gminnej 
oraz inne ważne z punktu pu-
blicznego lokalizacje jak choć-
by nowoczesny, duży Ośrodek 
Zdrowia – zaznacza Zwoliński.

 Inwestycja stanowi pretekst 
do zmiany funkcjonowania ko-
munikacji na terenie gminy. – 
W oparciu o nowe centrum 
przesiadkowe P&R będziemy 
dążyli do przeorganizowania 
transportu publicznego w na-
szej Gminie, na który w dzisiej-
szym kształcie Urząd wydaje 
ponad 1 mln złotych. To wła-
śnie z tego „nadarzyńskiego 
dworca autobusowego” popu-
larne „czerwoniaki” ZTM będą 
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szybkim bezpośrednim kursem 
w ciągu kilkunastu minut prze-
woziły Nadarzyniaków do cen-
trum Warszawy, czy Pruszkowa. 
W oparciu o P&R Gmina stwo-
rzy wewnętrzne, tanie, gminne 
linie „busikowe”, które połączą 
poszczególne sołectwa z Cen-
trum Nadarzyna, a tym samym 
stolicą. Kształt, przebieg i roz-
kład owych wewnętrznych li-
nii będziemy tworzyli w oparciu 
o społeczne potrzeby w ramach 
szeroko zakrojonych konsultacji 
z mieszkańcami – obiecuje wójt.

 Przetarg na wykonanie prac 
został już ogłoszony. Na oferty 
od firm zainteresowanych tym 
zadaniem nadarzyński urząd 
czeka do 25 września. [EL]
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P I A S TÓ W
Urząd miasta w Piastowie 
rozstrzygnął przetarg na 
remont zabytkowej Willi 
Millera.

W illa Millera to je-
den z bardzo cha-
rakterystycznych 
obiektów na ma-

pie Piastowa. Przed laty swoją 
siedzibę miała tu szkoła podsta-
wowa, potem stała się „domem” 
dla harcerzy z hufca ZHP w Pia-
stowie. Przez lata nie doczekała 
się jednak generalnego remon-
tu. Od jakiegoś czasu Willa stała 
pusta. Teraz ma się to zmienić.

Piastowski magistrat najpierw 
wywalczył spore, kilkumilionowe 
dofinansowanie na odnowienie 
tego budynku, a teraz wyłonił 
firmę, która zajmie się wyko-
naniem prac. Zakres prac obej-
muje m.in. rozbiórkę ogrodzenia 
od strony ulicy Bohaterów Wol-
ności wraz z bramą wjazdową 

i furtką, skucie tynków, odgrzy-
bienie i osuszenie ścian, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, 
rozbiórkę ścianek działowych, 
stropów drewnianych. W bu-
dynku pojawią się nowe insta-
lacje elektryczne, nowoczesna 
kotłownia, pełne wyposażenie 
konieczne w przypadku obiek-
tów użyteczności publicznej. Do 
tego oczywiście wymiana okien 
i innych elementów, które nie 
nadają się do dalszego użytku. 
Przed Willą pojawi się parking, 
a cały teren zostanie zagospo-
darowany zielenią. Remont ma 
zakończyć się w listopadzie przy-
szłego roku.

Docelowo Willa Millera ma stać 
się m.in. siedzibą filii bibliote-
ki publicznej, harcerstwa wraz 
z „harcówką”, domu dziennego 
pobytu dla seniorów oraz ogólno-
dostępnej świetlicy środowisko-
wej Centrum Dialogu „Pokolenia”.

Inwestycja pochłonie ponad 
4,7 miliona zł. [EL]

Przetarg na remont  
Willi Millera rozstrzygnięty 
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KO S Z Y KÓ W K A
Od 14 do 16 września  
w Pruszkowie organizowany 
będzie I Memoriał 
Krzysztofa Żolika. 
Koszykarskie zawody 
będą rozgrywane w dwóch 
kategoriach wiekowych. 

Z marły w zeszłym roku 
Krzysztof Żolik to jeden 
z najbardziej znanych 
pruszkowskich trene-

rów koszykówki. Urodzony w 1947 
roku, absolwent liceum im. To-
masza Zana oraz warszawskiej 
AWF od początku lat siedemdzie-
siątych pracował jako nauczyciel 
w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Pruszkowie (obecnie ZSOiS) 
oraz trener w MKS Pruszków.

W latach 90-tych to właśnie 
pod wodzą Żolika pruszkowski 
klub sięgał po medale mistrzostw 
Polski. W 1998 r samodzielnie po-
prowadził PEKAES Pruszków do 
wicemistrzostwa Polski. 

W  h o ł d z i e  z m a r ł e m u 
w ubiegłym roku trenerowi 
MKS Pruszków organizuje me-
moriał. – O zwycięstwo w dwóch 

kategoriach wiekowych będzie 
walczyło w sumie czterna-
ście drużyn mazowieckich, jak 
pruszkowski MKS, SP5 Pivot 
Piastów czy Polonia Warszawa 
oraz przyjezdnych z innych czę-
ści Polski jak MKK Pyra Poznań 
czy kadra województwa kujaw-
sko- pomorskiego. Młodzi za-
wodnicy (roczniki 2005 i 2007) 
będą rozgrywać swoje mecze 
w trzech halach: Znicz (kategoria 
U12) oraz MOS i ZSOiS (kategoria 
U14) – informują organizatorzy. 

Szczegółowy harmonogram 
rozgrywek jest dostępny na Fa-
cebooku w wydarzeniu „Memo- 
riał Krzysztofa Żolika w koszy- 
kówce chłopców”. [AZ]

Memoriał Krzysztofa Żolika 
w Pruszkowie 
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Panie Konradzie, jest Pan kan-
dydatem Prawa i Sprawiedliwo-
ści w wyborach na prezydenta 
Pruszkowa. Ta nominacja była 
dla wielu zaskoczeniem. Co by-
ło powodem Pana startu w wy-
ścigu o najwyższe stanowisko 
w mieście?
Dzień dobry. Na wstępie chciał-
bym zaznaczyć, że kandydowanie 
na urząd prezydenta Pruszko-
wa jest dla mnie wielkim wy-
różnieniem. Wyróżnieniem, ale 
i zobowiązaniem. Mój udział 
w wyborach po stronie Zjed-
noczonej Prawicy nie powinien 
być zaskoczeniem dla osób śle-
dzących pruszkowską politykę. 
Pruszków potrzebuje wyraźnej 
zmiany i alternatywy dla obec-
nego obozu władzy oraz grup in-
teresów. Nie zdradzę tajemnicy, 
jeśli powiem, że w trakcie dys-
kusji nad kandydatami, a by-
ło ich kilku, Zarząd Okręgowy 
Prawa i Sprawiedliwości posta-
nowił zatwierdzić moją kandy-
daturę, ponieważ bardzo jasno 
opowiadam się za zerwaniem 
ze status quo i obyczajami, któ-
re panują w pruszkowskim magi-
stracie. Ta nominacja umożliwia 
mi przedstawienie Mieszkańcom 
Pruszkowa korzystnej alternaty-
wy wobec pięciu kadencji rządów 
prezydenta Jana Starzyńskiego.

Zanim przejdziemy do owej „al-
ternatywy”, to proszę powie-
dzieć, jaki jest Pana komentarz 
do pojawiających się zarzutów 
o „nepotyzm”.
Bardzo się cieszę z możliwości 
odpowiedzi na to pytanie. Nepo-
tyzm i kumoterstwo przez wiele 
lat trawiło Polskę powiatową. Je-
go liczne przykłady widzieliśmy 
wielokrotnie, szczególnie w przy-
padku tzw. partii ludowej, która 
członkami rodzin obsadzała sta-
nowiska i przydzielała synekury.

Ma Pan na myśli PSL?
To nie było trudne do odgadnięcia. 
Przykłady panów Łukasika i Sera-
fina w Elewarze, czy zatrudnianie 
w podległych jednostkach człon-
ków rodziny przez pana Jarubasa, 
były powszechnie znane. Właśnie 
z takimi praktykami chcemy skoń-
czyć. Stanowiska powinny być 
obsadzane na podstawie kom-
petencji, a nie znajomości.

W takim razie jak wytłumaczyć 
fakt, że jest Pan kandydatem na 
prezydenta, który równocześnie 
jest synem wojewody mazowiec-
kiego?
Mój ojciec wiele lat poświęcił 
naszej lokalnej społeczności ja-
ko radny i jako starosta. Obec-
nie pełni służbę wojewody, będąc 
przedstawicielem rządu w na-
szym województwie. Moja no-
minacja nie jest obsadzeniem 
żadnego stanowiska. Oznacza je-
dynie to, że ubiegam się o urząd 
i mam poparcie organizacji poli-
tycznej, do której należę. To wy-
różnienie. O tym, kto zostanie 
prezydentem Pruszkowa zade-
cydują tylko Mieszkańcy naszego 

miasta. To właśnie o ich zaufanie 
zabiegam. Odsłaniając kulisy no-
minacji, mogę zdradzić, że moją 
kandydaturę wysunął mieszka-
niec i szef struktur PiS w naszym 
powiecie - Dariusz Nowak.

Rozumiem, że chodzi o byłego 
członka Zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego… W tym miejscu wy-
pada zapytać, co sprawiło, że 
poparcia w staraniach o nomi-
nację nie uzyskał obecny staro-
sta pruszkowski, Maksym Gołoś.
To pytanie, które należałoby 
zadać panu staroście. Z mojej 
perspektywy oraz z moich bez-
pośrednich obserwacji prac Rady 
Powiatu Pruszkowskiego wynika, 
że współpraca, zarówno w Ra-
dzie, jak i w Zarządzie obecnej 
kadencji, była burzliwa. Czy miało 
to decydujący wpływ na decyzję 
o nominacji, nie wiem.

W jaki sposób jest Pan przygoto-
wany do roli prezydenta 60-ty-
sięcznego miasta, mając 33 lata?
Można zadać pytanie, czy ktoś jest 
zbyt młody, czy zbyt „doświad-
czony” upływem czasu, aby pełnić 
urząd (uśmiech). Jestem magi-
strem administracji. W trakcie 
studiów doskonale poznałem 
problematykę prowadzenia po-
stępowań administracyjnych, jak 
i zarządzania. Wiedzę teoretycz-
ną mogłem ugruntować doświad-
czeniem zdobytym w Gabinecie 
Prezydenta Miasta Stołeczne-
go Warszawy. Swoją drogę za-
wodową związałem z biznesem, 
a konkretnie z branżą nierucho-
mości. Po ukończeniu studiów 
podyplomowych uzyskałem li-
cencję zarządcy nieruchomo-
ści, która pozwoliła mi założyć 
własną firmę, zajmującą się za-
rządzaniem i pośrednictwem 
w obrocie nieruchomościami 
komercyjnymi. Jestem przed-
siębiorcą i myślę jak przedsię-
biorca, a nie jak urzędnik. Co to 
znaczy? Interesują mnie jedynie 
praktyczne rozwiązania, które 
ułatwią i wzbogacą codzienne 
życie Mieszkańców Pruszko-
wa. W biznesie liczy się konkret 
i działanie. Na samej teorii nie 
zbudujesz firmy. Taką aktyw-
ną postawę proponuję w swoim 
programie. Ponadto znam branżę 
nieruchomości i wiem, jak roz-
mawiać z jej przedstawicielami 
oraz kto i jak powinien stawiać 
warunki developerom w mieście 
takim jak Pruszków. Uważam, że 
jest to bardzo cenna umiejętność 
i istotna przewaga nad konku-
rentami. Na skuteczność działań 
składa się nie tylko doświadcze-
nie, ale i energia młodości. Ja dys-
ponuję jednym i drugim.

Widzę, że nie marnował Pan 
czasu. Proszę powiedzieć, jaki 
jest Pana program wyborczy, 
i czym chce Pan przekonać do 
siebie mieszkańców Pruszkowa?
Kiedy spotykałem się i rozma-
wiałem z pruszkowianami, wielo-
krotnie słyszałem historie o tym, 
jak najwyżsi miejscy urzędnicy 

traktują zwykłego Mieszkań-
ca naszego miasta. Są to bardzo 
poruszające świadectwa. Mam 
wrażenie, że prezydent Starzyń-
ski ze swoją świtą zamknęli się 
w swojej wieży na Kraszewskiego 
i nie wychodzą z niej do Miesz-
kańców, którym powinni służyć.

Przykład: przypadki przedmio-
towego traktowania Mieszkańców 
osiedla Broniewskiego, których 
odwiedziłem z moimi wolonta-
riuszami. Lokatorów zmuszono 
do koczowania w tymczasowych 
lokalach, bez uzgodnienia, kie-
dy ekipy remontowe wejdą do 
ich mieszkań.

Kolejną sprawą jest brak na-
leżytego nadzoru obecnych 
władz nad inwestycjami, takimi 

jak, wspomniana już, ulica Bro-
niewskiego, modernizacja Par-
ku Anielin II, czy też niewłaściwe 
zaplanowanie inwestycji budo-
wy chodnika i drogi dla rowerów 
przy ul.Torfowej.

W tym ostatnim przypadku 
zupełnie zlekceważono groma-
dzenie się wód opadowych, nie 
mówiąc już o sprawie wyjątko-
wo oburzającej: zapomniano 
o seniorce, mieszkance posesji 
przy ul. Krętej, której swobodne 
wyjście z domu ogranicza nie-
umiejętnie budowany chodnik. Ta 
starsza kobieta, żeby wyjść z do-
mu, musi pokonywać kilkudzie-
sięciocentymetrowy stopień! 

Z takimi zaniedbaniami spoty-
kam się bardzo często w trakcie 

moich rozmów z Mieszkańcami. 
Proszę pamiętać, że są to spra-
wy, o których publicznie się nie 
mówi. Bo kto byłby nimi zain-
teresowany, skoro dla obecnie 
rządzących Pruszkowem nawet 
problem wyziewów wydobywa-
jących się z MZO wydaje się zu-
pełnie nie istnieć. 

Na czym zatem ma polegać alter-
natywa, którą oferuje Pan miesz-
kańcom Pruszkowa?
Zerwanie z hasłem „nie da się”, 
uczciwość i kierowanie się me-
rytorycznymi przesłankami przy 
podejmowaniu decyzji. Zero to-
lerancji dla łapówkarstwa, kole-
siostwa i nepotyzmu. Właśnie taki 
Pruszków chcę budować. Miasto 

musi mieć plan rozwoju na ko-
lejne 10 lat oraz wizję rozwoju na 
następne 20 lat. Musimy wiedzieć, 
dokąd zmierzamy. Jak będzie wy-
glądał Pruszków w 2050 roku. To, 
co jest dla mnie najważniejsze, to 
codzienne życie Mieszkańców. 
Słuchanie ich potrzeb, bo tylko 
razem, krok po kroku, możemy 
zbudować miasto, w którym ży-
je się lepiej. Pruszków ze swoją 
tradycją ma ogromny potencjał. 
Wykorzystam go tak, jak potra-
fię. Uważam, że Mieszkańcy te-
go miasta zasługują na znacznie 
więcej. Chcę im to więcej dać.

Oponenci zarzucają Panu ogól-
nikowość wypowiedzi. Chyba nie 
uniknął jej Pan przy poprzed-
nim pytaniu… 
Szanuję moich oponentów, ale 
pozwolę sobie nie zgodzić się 
z tym stwierdzeniem. W trakcie 
wakacji wraz z moimi wolon-
tariuszami zbieraliśmy opinie 
Mieszkańców na temat proble-
mów, które zauważają w swoich 
dzielnicach oraz w całym mieście. 
Mój zespół jest na etapie anali-
zy ankiet i wyciągania wniosków. 
Wszystkie opinie pruszkowian 
wzbogacają i uzupełniają mój 
Program dla Pruszkowa. Program 
ten zaprezentuję w odpowiednim 
czasie i formie, aby każdy Miesz-
kaniec mógł się z nim zapoznać. 
Już dziś zachęcam do dyskusji na 
temat rozwoju naszego miasta. 
Tymczasem każdego tygodnia 
publikuję #ZobowiązaniaKon-
radaSipiery, w których przedsta-
wiam sposób, w jaki postrzegam 
sprawowanie urzędu, jaki, mam 
nadzieję, przyjdzie mi pełnić.

A kiedy program?
Proszę się nie obawiać, pamię-
tam o nim (śmiech).

Rozumiem, że nie może Pan 
uchylić rąbka tajemnicy…
Podstawą mojego programu jest 
troska o człowieka. Kluczowe jest 
zapewnienie Mieszkańcom moż-
liwie najlepszych warunków życia 
i rozwoju, ponieważ to ludzie są 
największą wartością każdej gmi-
ny. Wkrótce przedstawię program 
dotyczący konkretnych dziedzin, 
który ułatwi Mieszkańcom Prusz-
kowa codzienne funkcjonowanie. 

Jakieś konkrety?
Na wszystko przyjdzie czas. 
Dziś mogę zapewnić, że za-
sadniczą część Programu dla 
Pruszkowa zaprezentuję we 
wrześniu w trakcie mojej kon-
wencji wyborczej. Już dziś za-
praszam na nią wszystkie media. 
Szczegóły dotyczące wydarze-
nia będą dostępne na stronie  
www.sipiera.pl/konwencja.

Jak zdobyć akredytację?
Po wszystkie informacje na ten 
temat zapraszam na stronę  
www.sipiera.pl/konwencja.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i do zoba-
czenia.

Fundamentem mojego programu  
jest troska o człowieka

Wywiad z Konradem Sipierą, kandydatem na Prezydenta Pruszkowa

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Jesień zbliża się wielkimi kroka-
mi, ale nie oznacza to, że wszy-
scy schowają rowery do piwnic 
i garaży. Wiele osób jednośla-
dem porusza się do pierwszego 
śniegu, a są i tacy, którym na ro-
werze zima nie straszna. Najbliż-
sza odsłona brwinowskiej Masy 

Krytycznej ma charakter eduka-
cyjny. Organizator, Stowarzysze-
nie Projekt Brwinów, chce w ten 
sposób przypomnieć o bezpieczeń-
stwie rowerzystów. Zwłaszcza gdy 
zmrok zapada wcześniej. – Brwi-
nowskie nocne Masy Krytyczne 
to jedna z naszych specjalności. 

B R W I N Ó W
Przypominamy o bezpieczeństwie 
po zmroku! Szykujcie się (pamiętaj-
cie o oświetleniu roweru) i przyby-
wajcie – zachęcają organizatorzy. 
Zatem zabierajcie kamizelki odbla-
skowe i lampki rowerowe i do zoba-
czenia 22 września o godz. 19.00 na 
brwinowskim rynku. [Red.] 

Masa Krytyczna 
ponownie w Brwinowie

P R U S Z KÓ W
Wyjątkowy smak i piękny 
kolor – te cechy sprawiły, 
że nalewka produkowana 
przez mieszkańca 
Pruszkowa otrzymała 
wyróżnienie w konkursie 
produktów, które są chlubą 
całego województwa. 

L aur Marszałka to kon-
kurs dedykowany lo-
kalnym producentom 
żywności. Co roku 

marszałek województwa Mazo-
wieckiego przyznając ten tytuł 

produktom z Mazowsza wspiera 
nie tylko firmy komercyjne, ale 
również podmioty produkujące 
na mniejszą skalę. Ideą konkur-
su jest nagrodzenie produktów 
wyróżniających się wysoką jako-
ścią produkcji, kultywowaniem 
i popularyzowaniem mazowiec-
kiej tradycji kulinarnej, a także 

oryginalnością i innowacyjnością 
w podejściu do tematu żywno-
ści i przetwórstwa oraz pro-
mocji mazowieckiej żywności. 

W gronie laureatów tegorocz-
nej edycji znalazł się również 
produkt z Pruszkowa. Nalew-
ka wiśniowa Mariusza Ławec-
kiego z Pruszkowa zdobyła 
wyróżnienie, a to duży sukces. 
W konkursie startowały aż 144 
produkty, z czego nagrody przyz- 
nano 16, a wyróżnienia 12.

Czym zatem cechuje się na-
lewka wiśniowa produkowana 
przez pana Mariusza? Nalewka 

powstaje z owoców pochodzą-
cych z własnego sadu. Wyróżnia ją 
wyjątkowy smak, bordowy kolor 
i właściwości lecznicze. Aby wy-
dobyć z niej jak najwięcej smaku 
napój przechowywany jest przez 
rok w zakorkowanych butelkach. 

Panu Mariuszowi gratuluje- 
my wyróżnienia! [Red.] 

Nalewka z Pruszkowa wyróżnionaZagrają dla Kacpra.  
Tym razem w Raszynie 

R E G I O N
Pamiętacie Kacpra? 
To przesympatyczny 
chłopiec z Brwinowa, 
który zmaga się  
z autyzmem. Już  
7 października odbędzie 
się charytatywna 
muzyczna gala,  
w trakcie której  
zbierane będą pieniądze 
na jego rehabilitację. 

T o już nie pierwsza 
muzyczna impre-
za organizowana dla 
chłopca. W ubiegłym 

roku podobna impreza odby-
ła się w Brwinowie. Tym ra-
zem wydarzenie przenosi się 
do Raszyna. 

Już 7 października o godz. 
14.00 w hali przy ul. Szkolnej 
2 w Raszynie rozpocznie się 
pod szyldem „Gramy dla Kac-
pra”. – Zapraszamy wszystkich 
i bez wyjątku na koncert „Gra-
my dla Kacpra”, atrakcje jakie 

przewidzieliśmy na ten dzień 
to koncerty zespołów znanych 
ze sceny muzycznej – zachę- 
cają organizatorzy. 

Kogo zobaczymy na scenie? 
Lista artystów jest całkiem po-
kaźna: E-maill Zespół, Cliver, 
Isabella, MARKUS P, Claudi, So-
nar, InVox, B-QLL, Zespół The 

Lovers, Enjoy, DBOMB, Tarzan 
Boy, Dagmara, Formacja M-
-Power. Koncerty to nie jedyne 
atrakcje przygotowane dla gości. 
Nie zabraknie też animatorów, 
malowania buziek, mobilne-
go planetarium czy pokazów 
iluzjonisty. Łasuchy będą mo-
gły skosztować waty cukrowej, 

a na dzieci będą czekały koloro-
we dmuchańce. 

– Oczywiście odbędą się 
również licytacje wspaniałych 
przedmiotów spotykanych i tych 
nie spotykanych na rynku. Rów-
nież zaproszenia na telewizyjne 
programy „na żywo” – podkre-
ślają organizatorzy. [Red.] 

Ania i Robert Lewandowscy wsparli 
Centrum Zdrowia Dziecka 

R E G I O N
Ania i Robert 
Lewandowscy to 
nie tylko rodzina 
sportowców. Oboje 
chętnie angażują się  
w akcje charytatywne  
i pomocowe. W ostatnim 
czasie ponownie  
wsparli Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. 

R odzina Lewandow-
skich na początku  
roku przekazała pół 
miliona złotych na 

remont zalanego w paździer-
niku 2017 r. oddziału rehabi-
litacji. Prace dobiegły końca,  
a 3 września odbyło się uroczy-
ste otwarcie oddziału. – Dzięki 
przekazanym środkom przez 
Anię i Roberta Lewandow-
skich, na Oddziale Rehabili-
tacji zostały wyremontowane 
sale chorych, wymienione su-
fity na sufity kasetonowe, ścia-
ny zostały zabezpieczone nową 
okładziną, zostały wymienione 

grzejniki, oraz zwiększono 
ilość łazianek i przeprowa-
dzono gruntowny remont już 
istniejących. Remont wpłynął 
na poprawę warunków byto-
wych i sanitarnych, jak również 
na zwiększenie komfortu poby-
tu Pacjentów i ich opiekunów 
w salach chorych. Po oficjalny 
otwarciu oddziału nasi Pacjenci 
mieli okazję spędzić czas z dar-
czyńcami. Jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni Ani i Robertowi 
Lewandowskim, którzy już od 
kilku lat odwiedzają naszych 
Pacjentów – podkreśla dyrek-
cja Instytutu „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka”.

Ania i Robert Lewandowscy 
z okazji swoich 30-tych urodzin 
postanowili zorganizować bal 
charytatywny, a zebrane w jego 
trakcie środki przekazać Klini-
ce Neurochirurgii w CZD. – Na 
chwile obecną z urodzin Ani i Ro-
berta Lewandowskich wpłynę-
ło 136 950,00 zł i 5 000,00 EUR., 
a kolejne środki nadal wpły-
wają – dodaje dyrekcja. [AZ] 
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R E G I O N
Kierowcy, którzy od ponad 
tygodnia stają w korkach 
na remontowanym 
fragmencie trasy 719  
w Podkowie Leśnej, skarżą 
się na źle ustawioną 
sygnalizację świetlną.  
Na dłuższą chwilę blokuje 
ona ruch z obu stron, co 
jeszcze bardziej utrudnia 
pokonanie tego odcinka... 

R emont przepustu na 
trasie 719 i wprowa-
dzenie ruchu wa-
hadłowego tuż za 

skrzyżowaniem w Podkowie 
(w kierunku Grodziska) moc-
no dały się we znaki kierowcom. 
Oczekiwanie na pokonanie tego 
odcinka sięga nawet 20 minut. 
Co więcej auta jadące od stro-
ny Grodziska po minięciu galerii 
handlowej nie mają możliwości 
„ucieczki” z korka, muszą usta-
wiać się w kolejce do „wahadła”.

Sytuacji nie polepszała sy-
gnalizacja świetlna ustawiona 
na remontowanym fragmencie 
trasy. Przed dłuższy czas blo-
kowała ona ruch z obu stron, 
pokazując kierowcom czerwo-
ne światło. Z prośbą o inter- 
wencję w tej sprawie zwróci-
liśmy się do Mazowieckiego  
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
który zlecił prace. – Wiem, 
że cykl świateł został tam 
zmieniony w stosunku do te-
go, co było na początku. Trud-
no powiedzieć czy jest lepiej, 
ale mamy nadzieję, że choć 
odrobinę poprawiło to sytu-
ację. Tam jest duże natężenie 
ruchu, ale niestety nie mie-
liśmy innej możliwości prze-
prowadzenia tych prac – mówi 
nam Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW. Egzamin 
zdaje też ręczne kierowanie 
ruchem, które kilka dni temu 
wprowadzono na tym kłopo-
tliwym fragmencie. [EL] 

Kłopotliwa  
sygnalizacja na 

„wahadle” w Podkowie
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Nalewka powstaje z owoców 
pochodzących z własnego sadu. 
Wyróżnia ją wyjątkowy smak, bordowy 
kolor i właściwości lecznicze. 
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T egoroczny Europejski 
Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu 
odbywa się pod ha-

słem „Przesiadaj się i jedź” 
i potrwa od 16 do 22 września. 
Promuje ekologiczne formy 
mobilności, takie jak środ-
ki transportu zbiorowego, 

rower, ruch pieszy oraz trans-
port multimodalny. 

Gmina Brwinów przyłącza się 
do wydarzenia. Od poniedziałku 
17 września do piątku 21 września 
na stronie społecznościowej Face-
book.com/Brwinow trwać będzie 
konkurs w którym do zdobycia 
będą gadżety rowerowe. W piątek 

Tydzień zrównoważonego 
transportu

21 września i w sobotę 22 września 
w ramach Dnia bez Samochodu 
będzie można za darmo pojechać 
brwinowską komunikacją miej-
ską. W sobotę 22 września o godz. 
19 na trasę wyjadą uczestnicy ro-
werowej nocnej masy krytycznej 
organizowanej przez Stowarzy-
szenie Projekt Brwinów. (PR)

W niedzielny wieczór 
kilkaset osób 
obejrzało widowiskową 
rekonstrukcję wydarzeń 
września 1939 roku.

12 września 1939 r. 
na polach parz-
niewskich zosta-
ła stoczona bitwa 

pod Brwinowem. W pałacu 
Wierusz-Kowalskich działał 
wówczas szpital polowy. Wielu 
mieszkańców Brwinowa włą-
czyło się w pomoc walczącym 

Lekcja historii na żywo

i rannym, m.in. poprzez zbiór-
kę żywności oraz materiałów 
opatrunkowych. W tegorocz-
ną rekonstrukcję wydarzeń, 
która została przedstawiona 

na terenie przy pałacu, włą-
czyli się gimnazjaliści z brwi-
nowskiego ZSO. Również dla 
nich była to doskonała lekcja 
historii „na żywo”. (PR)

Historyczny, pierwszy 
w Polsce Szkolny Kacpa 
Challenge w miejskiej 
hali sportowej okazał 
się dużym sukcesem. 
Zawody brawurowo 
poprowadził Kacper 
Lachowicz, specjalista 
w dziedzinie 
koszykówki, który 
od 8 lat prowadzi 
treningi dla dzieci 
oraz młodzieży 
według programu 
opracowanego przez 
Marcina Gortata, 
jedynego Polaka 
grającego w NBA.

Kacpa Challenge w Brwinowie

Uczestnicy mieli za 
zadanie sprawdzić 
swoje umiejętności 
koszykarskie i spor-

towe na 10 przygotowanych 
stacjach. Rzuty do kosza, biegi, 
kozłowanie, podania do celu, 
pompki na piłkach – to tyl-
ko niektóre z wyzwań, które 
czekały na uczestników. Or-
ganizatorom imprezy, która 
odbyła się 9 września, naj-
bardziej jednak zależało na 
świetnej zabawie i stworzeniu 
dobrej atmosfery dla uczest-
ników. Dobrze bawiły się za-
równo dzieci, jak i kibicujący 
im rodzice.

W nowym roku szkolnym 
Gminny Ośrodek Kultury 
będzie kontynuować zaję-
cia Brwinowskiej Akademii 
Koszykówki. Informacje:
 hala@ok.brwinow.pl. (PR)

Rekalma

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego

ZAPRASZAJĄ 
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Gmina Brwinów włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. W planie bezpłatne przejazdy brwinowską komunikacją miejską, kon-
kursy oraz rowerowa nocna masa krytyczna. Fo
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W I A D O M O Ś C I14
Kilka dni temu przed godz. 21.00 gro-
dziscy policjanci otrzymali informacje 
od kierowców, że po ruchliwej drodze 
w Opypach ktoś jedzie traktorem bez 
świateł. – Natychmiast na miejsce zo-
stała skierowana załoga patrolowa. 
Funkcjonariusze szybko zauważyli 
pojazd, którego kierowca oświetlał 

sobie drogę telefonem komórko-
wym – informuje asp. sztab. Katarzy-
na Zych, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku Ma-
zowieckim. Jak się później okazało 
mężczyzna miał dwa promile alkoholu 
w organizmie... Co więcej, nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojazdami 

G R O D Z I S K  M A Z . 
mechanicznymi. Policjanci zabezpie-
czyli pojazd, a kierowcę przewieźli na 
komendę. I to nie koniec historii, bo 
następnego dnia na policję zgłosił się 
mężczyzna, który poszukiwał trakto-
ra... Po wytrzeźwieniu Kamil P. usły- 
szał zarzut kierowania w stanie nie- 
trzeźwości oraz zaboru ciągnika. [SD] 

Pijany jechał 
traktorem

Nie chcą CPK w planie zagospodarowania Mazowsza
R E G I O N

Kolejna odsłona walki 
przeciw planom budowy 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego  
w Baranowie i nowych 
linii kolejowych na terenie 
Jaktorowa. Gminy nie 
chcą aktualizacji planu 
zagospodarowania 
Mazowsza w proponowanym 
kształcie.  

W ładze Mazowsza  
szykują się do ak-
tualizacji Planu 
Zagospodarowa-

nia Przestrzennego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. To jeden 
z najważniejszych dokumen-
tów planistycznych, określa 
charakter i warunki zabudo-
wy dla inwestycji mogących 
powstać na danym terenie. 
Mowa w nim więc także o pla-
nach budowy Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego. A te, jak 
wiadomo, budzą duże kontro-
wersje, szczególnie w gminach 
na obszarze których lotnisko  
ma powstać. 

wnioski do Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w War-
szawie w których mieszkańcy na-
szej gminy i gmin ościennych 
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R E G I O N
Dla niektórych 
grzybobranie już się 
rozpoczęło, a inni dopiero 
myślą o wyprawie do lasu. 
Chcemy przypomnieć, 
że spędzanie czasu 
na łonie natury to 
wspaniały pomysł, ale 
także odpowiedzialność. 
Pamiętajmy  
o bezpieczeństwie 
podczas zbierania 
grzybów. 

G rzybiarze powinni 
zachować szcze-
gólną ostrożność, 
zwłaszcza ci którzy 

są początkujący. Nie każdy po-
trafi sprawnie poruszać się po 
lesie i nie każdy wie jakich grzy-
bów nie wolno zbierać. Każde-
go roku zdarza się, że ktoś się 
zgubi w lesie, albo ktoś zatru-
je nieodpowiednimi grzybami. 
Dlatego warto pamiętać o kilku 
podstawowych zasadach.

Przed wyjściem do lasu warto 
powiadomić bliskich o wypra-
wie oraz wskazać im najbliż-
szą okolicę, w której będziemy 
przebywać. Powiedzmy im rów-
nież kiedy zamierzamy wrócić 
do domu. Do lasu najlepiej wy-
bierać się w towarzystwie – im 
więcej osób, tym lepiej. Dzie-
ci, starsze i schorowane osoby 
nie powinny same wchodzić do 
lasu! Gdy na grzyby wybiera-
my się z dziećmi nie traćmy ich 
z oczu i nie pozwalajmy samym 
odchodzić zbyt daleko.

Warto też pamiętać o zabra-
niu latarek i elementów odbla-
skowych, dzięki którym w czasie 
zapadającego zmroku będziemy 
bardziej widoczni. Najlepiej jed-
nak wybierać się do lasu o takiej 
porze kiedy mamy pewność, że 
zdążymy jeszcze przed zmro-
kiem wrócić do domu. W koń-
cu grzyby zbiera się nad ranem.

Przydatny będzie telefon ko-
mórkowy z naładowaną baterią, 
który może okazać się pomoc-
ny w sytuacjach kryzysowych. 
Warto być przygotowanym na 
zmianę pogody, dlatego podczas 
leśnych spacerów nieodzowna 
będzie kurtka przeciwdeszczo-
wa i odpowiednie obuwie. Kiedy 
nie jesteśmy pewni co do swo-
jej orientacji w terenie lepiej nie 
odchodźmy zbyt daleko od drogi, 
w głębi lasu bardzo szybko można 
zgubić drogę powrotną. I ostatnia 
najważniejsza zasada: zbierajmy 
grzyby tylko jadalne, a jeśli nie 
mamy pewności co do rodza-
ju grzybów jakie zebraliśmy, po 
powrocie sprawdźmy je w naj-
bliższym punkcie sanepidu. [SD]

Rusza sezon na grzyby. 
Zbieraj bezpiecznie 

wnioskują o wykreślenie z pla-
nu nowych linii kolejowych prze-
biegających przez tereny naszych 
gmin – poinformował urząd gminy 

w Jaktorowie. O tym czy i w jakim 
zakresie uwzględnić te uwagi zde-
cyduje teraz Sejmik Wojewódz- 
twa Mazowieckiego. [EL]

 Grodzisk Mazowiecki, 14 września 2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk 
Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

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 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 549/2017 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po 
południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w 
planu, odbędzie się w dniach od 24 września 2018 r. do 16 października 2018 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 8 
października 2018 r. o godzinie 17.30 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 2018.

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 
31 października 2018 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. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w 
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu 
art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 października 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

z up. BURMISTRZA,
Zastępca Burmistrza

Piotr Galiński

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 14 września 2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Żuków w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar III wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko

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 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 500/2017 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żuków w gminie 
Grodzisk Mazowiecki, zmienioną uchwałą Nr 642/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 29 listopada 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żuków w gminie Grodzisk 
Mazowiecki – obszar III
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do  
w/w planu, odbędzie się w dniach od 24 września 2018 r. do 16 października 2018 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  
8 października 2018 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 2018.

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 31 października 2018 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. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –  
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 
ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

z up. BURMISTRZA, 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński

Samorządowcy z Baranowa pro-
jekt dokumentu zaopiniowali ne-
gatywnie. Sprzeciw w tej formie 
jest o tyle ważny, że gdyby gmina 
tego nie zrobiła, prawdopodobnie 
straciłyby moc wszystkie argumen-
ty na jej korzyść. – Urząd Gminy 
w Baranowie informuję, że opiniu-
ję negatywnie projekt zaktualizo-
wanego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Ma-
zowieckiego oraz Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Ośrod-
ka Wojewódzkiego Warszawy, 
wnioskuje o usunięcie zapisów 
realizujących politykę w zakre-
sie transportu lotniczego tj. bu- 
dowy lotniska ruchu międzyna-
rodowego w ramach Centralnego 
Portu Komunikacyjnego oraz bu-
dowę linii kolejowych przechodzą-
cych przez teren gminy Baranów 
– czytamy w oficjalnym piśmie. 

Projekt aktualizacji Planu nie 
podoba się także w Jaktorowie. 
Tam mieszkańcy i samorządow-
cy protestują nie tyle przeciw 
samemu CPK, co przeciw po-
wstaniu nowych linii kolejowych. 
5 września minął termin składania 

wniosków w tym zakresie. Z moż-
liwości wyrażenia swojego sprze-
ciwu tą drogą mieszkańcy licznie 
skorzystali. – Dostarczyliśmy 584 

Ogłoszenia
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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Atrakcyjna praca na produkcji 
– PASS k. Błonia. Darmowy 
dojazd - 725 258 529 

 ► Dam pracę! Zatrudnię 
Cukiernika-Deseranta 
do pracy w Cukierni, 
w Pruszkowie. Zakres 
obowiązków: wytwarzanie 
ciast i ciastek deserowych, 
umiejętność w robieniu 
tortów okolicznościowych 
jak i weselnych, obsługa 
maszyn i urządzeń. Kontakt: 
601-319-507, 22-728-53-70 

Do pracy na budowie. Możliwe 
zakwaterowanie. Wysokie 
wynagrodzenie. Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

 ► Firma Telekomunikacyjna 
zatrudni brukarzy i asfalciarzy 
do pracy przy budowie kabli 
teletechnicznych. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. tel: 668-
449-399 e-mail : biuro.
telethomas@gmail.com 

 ► Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Piastowie 
zatrudni pracownika 
na stanowisku 
PEDAGOGA. 
Szczegółowe informacja 
są dostępne na stronie 
internetowej: 
www.zowpiastow.pl 

 ► Zespół Ośrodków 
Wsparcia w Piastowie 
zatrudni pracownika 
na stanowisku 
PSYCHOLOGA.

 ► Szczegółowe informacje 
są dostępne na 
stronie internetowej: 
www.zowpiastow.pl 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom w Regułach 
+ działka 915 m. 
+ garaż 30 m. 
Tel.: 602-584-504 

 ► Dom w Parzniewie 
535 487 338 

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

 ► Sprzedam/wynajmę 
tanio lokal72m. Piastów 
601751183 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

Usługi

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603-375 -875 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka, zakładanie 
trawników, prześwietlanie 
drzew owocowych; 
512-380-109, 
(22) 758-16-65;
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem na weekendy 
509-683-032 

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

Opiekunka Seniorów 
w Niemczech! Wyjedź do
15 września - ostatnie oferty 
pracy z letnią premią 
350 euro! Kontakt, 
tel. 506 289 039, 
Promedica24 

 ► Praca dla Panów i Pań  
przy sprzątaniu magazynu 
w Sokołowie koło Janek 
i Parzniewie, 504-204-700 

 ► Poszukuję osoby do pracy 
przy posadzkach betonowych 
51805055 

 ► Szlifi erz: wałki, otwory, 
płaszczyzny – Pruszków 
tel.: 606-742-496 

 ► Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do 
sklepu mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
miesięczne 2700 zł netto. 
504-029-507 

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

Dam pracę

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

PARTNER HANDLOWY

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

 ► Piaskowanie, 
hydropiaskowanie 
metal, drewno, 
kamień, kostka.
504-216-488

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

 ► Studnie 
tel.: 601-231-836 

 ► WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronach internetowych Urzędu Gminy 
Nadarzyn – www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Nadarzyn został zamieszczony wykaz pomiesz-
czeń przeznaczonych do oddania w najem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. św. Stanisława Kostki  

w Kostowcu działający  
z upoważnienia Wójta Gminy 

Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych 

tablicach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych urzędu 
- www.nadarzyn.pl (BIP) został 

zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania  

w najem.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL



R E K L A M A
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