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K O M O R Ó W
Wracamy do tematu 
budowy dyskontu jednej 
z dużych sieci w Komo-
rowie. O plany związane 
z terenem na rogu ul. 
Sanatoryjnej i al. Starych 
Lip zapytaliśmy inwestora. 

O kontrowersjach jakie 
budzi możliwość bu-
dowy Lidla na dział-
ce przy wjeździe do 

Komorowa od strony Pęcic in-
formowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Gazety WPR”. Przy-
pomnijmy, że część mieszkań-
ców miasta-ogrodu zapowiada 
bojkot przedsięwzięcia. – Uwa-
żamy, że ta inwestycja nieodwra-
calnie zmieni Komorów, zaburzy 
ład przestrzenny miasta-ogrodu, 
spowoduje utrudnienia komu-
nikacyjne przy wjeździe do Ko-
morowa, wygeneruje dodatkowy 
ruch tranzytowy przez klientów 
Lidla, przyczyni się do upadku 
małych lokalnych sklepów – 
czytamy w ulotce kolportowa-
nej przez mieszkańców. 

Jak ustaliliśmy, formalnie wła-
ściciel dyskontów nie wykonał 
jeszcze żadnego ruchu w kierun-
ku realizacji inwestycji na dział-
ce w Komorowie. Do starostwa 
powiatowego w Pruszkowie nie 
wpłynął konieczny do jej rozpo-
częcia dokument, czyli wniosek 
o pozwolenie na budowę. Kilka 
miesięcy temu starostwo wyda-
wało opinię komunikacyjną w tej 
sprawie. Od tamtego momentu 
z urzędowego punktu widzenia 
panuje cisza. 

Czy więc Lidl faktycznie za-
mierza postawić nowy sklep 
w mieście-ogrodzie? Spółka nie 
potwierdza, ale też nie zaprze-
cza. – Analizujemy możliwość 
budowy sklepu we wskaza-
nej lokalizacji. Na tym etapie 
jest jednak zbyt wcześniej aby 
przekazać więcej informacji. 
Uprzejmie prosimy o kontakt 
w drugiej połowie roku – mówi 
nam Aleksandra Robaszkiewicz 
z Lidl Polska. Sprawę będziemy 
więc śledzić. [Red.]
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Nightskating wraca 
na ulice Pruszkowa

P R U S Z K Ó W
Po ubiegłorocznym, 
bardzo udanym debiucie, 
nightskating powraca 
do Pruszkowa. Rolkarze 
wyjadą na ulice miasta 
w czerwcu. Będzie to 
element miejskich 
„Wianków”.

T o już trzecia edycja 
tej imprezy w Prusz-
kowie. W ubiegłym 
roku miłośnicy jaz-

dy na rolkach dwukrotnie 
przemierzali miasto, najpierw 
w czerwcu, potem we wrześniu. 
W obu przypadkach możliwość 
wspólnej, swobodnej jazdy za-
mkniętymi w tym celu ulicami 
przyciągnęła bardzo wielu chęt-
nych. Dlatego i w tym roku nie 
zabraknie takiej okazji.

Nightskating zaplanowa-
no 24 czerwca jako element 
miejskich „Wianków”. Co w tej 
chwili wiemy o organizacji te-
go wydarzenia? – Około godz. 
19.30 będziemy formować szyk, 
o 20.00 rozpocznie się prze-

jazd ulicami Pruszkowa. Jeste-
śmy na etapie ustalania trasy. 
Po zeszłorocznych doświad-
czeniach będzie ona zmieniona 
ze względu na sugestie miesz-
kańców, aby przejazd nie od-
bywał się np. wiaduktem i żeby 
uwzględnić trwające na terenie 
miasta prace drogowe – wyjaś-

nia Michał Landowski, wicepre-
zydent miasta.

Kto może wziąć udział w night-
skatingu? Od rolkarzy nie wyma-
ga się sportowych umiejętności, 
jednak powinni oni czuć się pew-
nie na rolkach i, co ważne, od-
powiednio hamować. Udział 
w imprezie jest bezpłatny. [Red.]

FB
 N

ig
ht

sk
at

in
g 

Pr
us

zk
ow

KP
P 

Gr
oD

zi
sk

G R O D Z I S K  M A Z .
Ta sytuacja zakończyła się 
interwencją grodziskiej 
policji i osadzeniem w celi 
agresywnej 19-latki.

N ietrzeźwa kobieta 
wulgarnie zachowy-
wała się w stosunku 
do udzielających jej 

pomocy ratowników medycz-
nych, a potem również policjan-
tów – przedstawia asp. sztab 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

W miniony weekend policjan-
ci zostali wezwani na interwen-
cję. Jak okazało się po przybyciu 
na miejsce, ratownicy medycz-
ni próbowali udzielić pomocy 
19-letniej kobiecie, która źle się 
poczuła. Ktoś zauważył słania-
jącą się na krawężniku dziew-
czynę i zaalarmował pogotowie.

Ale... na chęć pomocy ko-
bieta zareagowała agresywnie, 

wyzywała, szarpała, kopała 
i pluła na załogę pogotowia. 
Podczas awantury uszkodziła 
też torbę medyczną. Dostało się 
również policjantom.

– Podczas podjętej przez po-
licjantów interwencji, kobieta 
nie zareagowała na polecenie 
zaprzestania agresywnych za-
chowań i także obrażała funk-
cjonariuszy i kopała jednego 
z nich. Policjanci zakończy-
li interwencję zatrzymaniem 
nietrzeźwej 19-latki – wyjaśnia 
asp. sztab Katarzyna Zych.

Po wytrzeźwieniu Emilia J. 
usłyszała zarzuty znieważenia 
funkcjonariuszy publicznych 
i naruszenia ich nietykalności 
cielesnej. 19-latka odpowie 
także za wykroczenie znisz-
czenia mienia ratowników. 
Kobieta dobrowolnie poddała 
się karze za popełnione prze-
stępstwa. Będzie musiała wy-
konywać prace społeczne przez 
półtora roku. [SD]

Nietrzeźwa 19-latka skopała 
i opluła ratowników

„To od początku nie miała być obwodnica...”
 Anna Zwolińska 

P I A S TÓ W
Wraca gorący temat 
„obwodnicy” Piastowa. 
Część mieszkańców ulic 
Barcewicza i Ogińskiego 
przed swoimi oknami już 
widzi autostradę. Piastowscy 
urzędnicy podkreślają 
natomiast, że droga ma 
polepszyć komfort jazdy 
i podnieść bezpieczeństwo.

Dokładnie rok temu 
Piastów „żył” jednym 
tematem. Prawdzi-
wą burzę w mieście 

wywołał pomysł rozbudowy ulic 
Barcewicza, Ogińskiego i Żół-
kiewskiego. Mieszkańcy bali się, 
że rozbudowa tego ciągu drogo-
wego ściągnie ruch tranzytowy 
na osiedla zlokalizowane wzdłuż 
ulic. Według protestujących 
inwestycja w ich mieście w po-
łączeniu z planowaną budową 
ul. Skrajnej w Pruszkowie oraz 
wiaduktem na Papierni stanie się 
szlakiem codziennych podróży 
dla kierowców z całego regionu. 

Po długiej batalii mieszkańców 
piastowscy radni zmienili zdanie 
i w maju ubiegłego roku podjęli 
uchwałę o odstąpieniu od poro-
zumienia z powiatem pruszkow-
skim i władzami miasta Pruszkowa 
o współpracy w zakresie budowy 
spójnego ciągu ulic Żółkiewskiego, 
Ogińskiego i Barcewicza.

Protestujący mieszkańcy ode-
tchnęli z ulgą myśląc, że piastow-
scy włodarze zrezygnowali z tego 

w Piastowie. – Próba zablokowa-
nia była dla nas szokująca bowiem 
chcemy poprawić mieszkańcom 
standard życia i dodatkowo uzy-
skać na to dofi nansowanie – dodaje. 

Jak ma wyglądać ten ciąg po 
przebudowie? – Cała trasa na każ-
dym z odcinków będzie miała po 
cztery progi zwalniające. Chcemy 
wprowadzić ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h, a przed kościołem 
dla podniesienia bezpieczeństwa 
planujemy wyniesione przejścia 
dla pieszych. Wlot ul. Barcewicza 
na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów 
Wolności zostanie przesunięty do 
ul. Ogińskiego, a na samym skrzy-
żowaniu zostanie ustawiona sy-
gnalizacja świetlna – zaznacza 
Jasiński. – Na ul. Ogińskiego nie 
możemy wykonać jedynie nakładki, 
bo konstrukcja drogi straciła no-
śność. W tej chwili trzeba wszystko 
wymienić i wzmocnić. Wykonali-
śmy również odwodnienie w tym 
rejonie – dodaje. 

Pozostaje zatem pytanie kiedy 
władze Piastowa chcą zrealizo-
wać inwestycję. Przygotowania 
ruszyły, ale urzędnicy z piastow-
skiego magistratu zaznaczają, że 
dokładnych terminów jeszcze nie 
ma. – Dziś nikt nie powie kie-
dy to zrobimy. Wszystko opiera 
się na możliwościach budżetu, 
musimy przeprowadzić proce-
durę związaną z odszkodowania-
mi. Chcemy szukać możliwości 
dofi nansowania – zaznacza na-
czelnik wydziału inwestycji. –  Je-
śli do realizacji będziemy mieli 
10 ulic, gdzie w ośmiu przypad-
kach ludzie błagają, by budować 
drogę, a tutaj jedni chcą, a drudzy 
nie chcą, to po co nam wchodzić 
w konfl ikt. Będziemy robić to, co 
jest bezproblemowe. Szkoda tyl-
ko pieniędzy zainwestowanych 
w  doraźne naprawy ul. Ogińskiego 
i równanie ulic Barcewicza i Żół-
kiewskiego, bo to rozwiązania 
kosztowne i doraźne – zaznacza. 
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pomysłu przynajmniej na kilka lat. 
Tymczasem na początku kwiet-
nia starostwo rozpoczęło postę-
powanie w sprawie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogo-
wej dotyczącej przebudowy wspo-
mnianego ciągu. Ta informacja 
ponownie wywołała oburzenie 
wśród niektórych mieszkańców. 

Zwróciliśmy się do piastowskich 
urzędników z prośbą o szersze in-
formacje na temat inwestycji. – Od 
początku jest pewne niezrozumienie 
słowa „obwodnica” wśród miesz-
kańców, którzy sami sobie „nagry-
wają” niepotrzebne emocje. My od 
początku składamy wnioski, nie na 
żadną obwodnicę, tylko  na budowę 
ulicy Barcewicza po której obecnie-
nie da się jeździć, remont ul. Ogiń-
skiego, która jest w fatalnym stanie 
oraz budowę ul. Żółkiewskiego, 
która podobnie jak ul. Barcewicza 
jest drogą gruntową – mówi nam 
Grzegorz Jasiński, naczelnik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miejskiego 

Lidl: analizujemy możliwość 
budowy sklepu w Komorowie
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Oddział chirurgiczny rozpocznie działalność po długim weekendzie majowym. Chwilę 
wcześniej zostanie uruchomiona izba przyjęć. Tak duży zakres prac to efekt przyjętego 
przez nas planu na poprawę jakości i pracy szpitala – starosta powiatu pruszkowskiego Maksym Gołoś 
o pracach remontowo-budowlanych, które trwają w szpitalu na Wrzesinie.
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Szpital zmienia się na lepsze 
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
W pruszkowskim Szpitalu 
na Wrzesinie trwają 
zaawansowane prace 
remontowo-budowlane. Już 
całkiem niedługo pacjenci 
będą mieli do dyspozycji 
zupełnie odmienioną izbę 
przyjęć oraz nowoczesny 
oddział chirurgi.

P roces modernizacji 
szpitala rozpoczął się 
w 2016 r. i praktycznie 
wciąż trwa. Od wielu 

lat nie działo się w tej placówce 
tak wiele pod względem remon-
tów, doposażania w nowoczesny 
sprzęt i zmian kadrowych. Na ko-
niec tego miesiąca zapowiadana 
jest nowa odsłona izby przyjęć 
i oddziału chirurgi. – Oddział 
chirurgiczny rozpocznie dzia-
łalność po długim weekendzie 
majowym. Chwilę wcześniej zo-
stanie uruchomiona izba przy-
jęć. Tak duży zakres prac to efekt 
przyjętego przez nas planu na 
poprawę jakości i pracy szpi-
tala. Patrząc realnie w najbliż-
szej przyszłości nie będzie nas 
stać na budowę zupełnie no-
wego obiektu. Dlatego robimy 
wszystko, aby podnosić standard 
tych usług, które już w tej chwi-
li staraliśmy się świadczyć tak, 
aby móc równać się z warszaw-
skimi placówkami – powiedział 
Maksym Gołoś, starosta powia-
tu pruszkowskiego.

O tym jakie prace trwają obec-
nie w szpitalu oraz o tym co zo-
stało już zrobione opowiedział 
nam dyrektor szpitala. – W tej 
chwili zakończyliśmy prace na 
oddziale chirurgii na parterze, 
czeka on na uruchomienie łącznie 
z izbą przyjęć. Wewnątrz samej 
izby trwają prace wykończenio-
we – malowanie, układanie wy-
kładzin podłogowych, a wkrótce 
będziemy ją także meblować. To 
co jest najważniejsze, to fakt, że 
powstaje nowa izba przyjęć, która 
będzie spełniała wszelkie kryteria 
rozporządzenia ministra zdro-
wia, czyli wydzielone gabinety 
dla przyjęć planowych i przy-
jęć ostrych, odpowiednie po-
czekalnie, gabinety zabiegowe. 
Wszystko wykonane w wysokim 
standardzie. Trwają też prace nad 
jednym z najtrudniejszych ele-
mentów czyli budową podjazdu 
dla karetek pogotowia. Robimy 
wszystko, aby był on zarówno 
maksymalnie wygodny dla ze-
społów ratownictwa, jak i za-
pewniał płynny ruch – wyjaśnia 
Tomasz Sławatyniec.

W ramach obecnie wykony-
wanej modernizacji powstaną 
dodatkowe dwie windy. Za-
tem szpital będzie wyposażo-
ny łącznie w trzy. Dzięki temu 
ma polepszyć się komunikacja 
między izbą przyjęć a blokiem 
operacyjnym. Oznacza to koniec 
z „mieszaniem” się pacjentów 
z różnych oddziałów w windach. 
Ważną kwestia, której nie bę-
dzie widać „gołym okiem” jest 

agregat prądotwórczy. Będzie 
to nowoczesny sprzęt w pełni 
zautomatyzowany. – Dotych-
czasowy agregat nie spełniał 
swojej funkcji. Gdy zabrakło 
prądu ktoś musiał pójść i fi-
zycznie go uruchomić, nie za-
wsze niestety z powodzeniem. 
To sytuacja niedopuszczalna. 
Obecnie w przypadku braku 
energii nowy agregat załączy 
się automatycznie nie dopusz-
czając do sytuacji, w której ra-
tująca życie aparatura medyczna 
mogłaby przestać działać – pod-
kreśla Sławatyniec.
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Do tej pory była tylko jedna ła-
zienka na cały oddział. Teraz każ-
da sala ma mieć swoją łazienkę. 
Dodatkowo pokoje zostaną wy-
posażone w instalację „przyzywo-
wą” – jeżeli coś się stanie, pacjent 
będzie mógł „jednym ruchem” 
powiadomić pielęgniarkę. Będą 
też oddzielne izby przyjęć na po-
łożnictwo, na internę i chirurgię. 

Powiat przekazał też 1,4 mln 
zł dotacji na zakup sprzętu me-
dycznego. Za tę kwotę ma zostać 
wymieniona część wyeksploato-
wanego sprzętu, ale pojawi się 
też nowy – m.in. coś czego do tej 

R E G I O N
Kierowcy już dziś 
podkreślają, że autostrada 
A2 między Łodzią 
a Warszawą powinna 
mieć po trzy pasy ruchu 
w każdym kierunku. 
Ministerstwo Infrastruktury 
chce wdrożyć to 
rozwiązanie w życie.

J eżeli chodzi o A2 pomiędzy 
Strykowem a Warszawą, to 
powstanie trzeciego pasa 
jest poza wszelką dyskusją, 

jest on bardzo potrzebny. Trze-
ci pas będzie musiał zostać wy-
budowany przed portem CPK 
– powiedział Marek Chodkie-
wicz, wiceminister infrastruk-
tury. Dla kierowców od planów 
ważniejsze są konkretne termi-
ny. Ministerstwo ich nie poda-
je, ale Chodkiewicz podkreśla, 
że rozbudowa A2 musi zostać 
wykonana jeszcze przed uru-
chomieniem Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, który ma zo-
stać wybudowany w Baranowie 
w powiecie grodziskim. Oprócz 

dodatkowego, trzeciego pasa, 
na A2 miałyby powstać również 
nowe zjazdy. Decyzje o ich do-
kładnej lokalizacji ministerstwo 
chce przekonsultować z mini-
strem Mikołajem Wildem, który 

jest pełnomocnikiem rządu ds. 
CPK. Centralny Port Komunika-
cyjny ma zacząć funkcjonować 
w połowie 2027 r. Poszerzenie 
autostrady powinno być wyko-
nane wcześniej. [AZ]
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Remont DK8 mniej 
uciążliwy?

N A D A R Z Y N
Władze Nadarzyna chcą, 
by remont drogi krajowej 
nr 8 był mniej uciążliwy dla 
mieszkańców. Dlatego też 
spotkali się z wykonawcą 
prac żeby znaleźć dogodne 
rozwiązanie zarówno dla 
robotników, kierowców 
jak i mieszkańców.

P rzebudowa drogi krajo-
wej nr 8 na odcinkach 
Paszków – Przeszko-
da i Przeszkoda – Ra-

dziejowice ma usprawnić ruch na 
wylotówce w stronę Katowic. Re-
mont wykonywany jest „pod ru-
chem”, a to oznacza, że przejazd 
tą drogą jest utrudniony. Takie 
rozwiązanie jest jednak lepsze 
niż całkowite zamknięcie trasy.

Prace co jakiś czas wymuszają 
wprowadzenie zmian w organiza-
cji ruchu i zamknięcia niektórych 
odcinków i zjazdów. Najbliższe 
zmiany dotyczą przejazdu ze Sta-
rej Wsi do Ruśca. Wielu miesz-
kańców obawiało się o korki 
i problemy z przejazdem.

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
nadarzyńscy włodarze spotkali 
się wykonawcą przebudowy DK8 
by wypracować najlepsze rozwią-
zania. Udało się ustalić? – Efek-
tem rozmów z wykonawcą jest 
odłożenie w czasie zamknięcia 
przejazdu ze Starej Wsi do Ruśca 
przy Hotelu George. Prawdopo-
dobny termin zamknięcia to po-
czątek maja. Ten czas zostanie 
wykorzystany na wprowadzenie 
rozwiązań, które zminimalizują 
utrudnienia związane ze zmia-
ną organizacji ruchu. Po pierw-
sze, wykonawca zobowiązał się 

do przygotowania do przejazdu 
wiaduktu umożliwiającego po-
ruszanie się między Kostowcem 
a Urzutem – poinformował nada-
rzyński urząd na swoim facebo-
okowym fanpage'u.

Na utrudnienia muszą przygo-
tować się mieszkańcy ul. Szkolnej. 
Jeszcze w tym tygodniu mają tu ru-
szyć prace związane z przebudową 
odcinka drogi i dostosowaniu jej do 
parametrów drogi serwisowej. Na 
czas prac przejazd ul. Szkolną do 
ul. Górnej będzie zamknięty. Wy-
konawca planuje objazd ulicami 
Główną i Osiedlową. [AZ]
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A2 z trzema pasami? 
Tak i to jeszcze przed CPK

pory brakowało, czyli aparat jezd-
ny do radiologii. Będzie można 
z nim podjechać do pacjenta, zro-
bić zdjęcie, wysłać je do lekarza, 
który to opisze i systemem tele-
medycyny szybko prześle pełne 
badanie. W planach jest tez zakup 
mammografu cyfrowego. 

1,4 mln zł to wydaje się być du-
żo dla tzw. Kowalskiego. Jednak 
sprzęt medyczny jest bardzo dro-
gi... Czy to nie jest kropla w mo-
rzu potrzeb? –  Ten szpital nie 
kupował  żadnego sprzętu przy-
najmniej od ostatnich 10 lat. Więc 
jeśli mamy chociaż te 1,4 mln zł to 

musimy się z tego cieszyć. W tej 
chwili np. bez nowoczesnego 
aparatu usg to szpital niemal nie 
funkcjonuje. Te, z których korzy-
stamy obecnie nie nadają się do 
tego by diagnozować nowocześnie 
– odpowiada dyrektor placówki na 
Wrzesinie. – Chcemy, żeby nowy 
sprzęt pojawił się w szpitalu do 
końca czerwca – dodaje.

Obecny etap prac, czyli m.in. 
izba przyjęć i oddział chirurgi 
to koszty rzędu 7 mln zł. – W tej 
kwocie jest dotacja z budżetu 
Państwa, którą udało się nam 
pozyskać dzięki staraniom wo-
jewody mazowieckiego Zdzisła-
wa Sipiery – zaznaczył starosta 
Maksym Gołoś.

Szpital ma też duże plany zwią-
zane z dobudowaniem nowego 
skrzydła, w którym znalazłby 
się m.in. nowy blok operacyjny. 
Ale na ten cel potrzeba ponad 20 
mln zł. Jednak starostwo bardzo 
poważnie myśli o tej inwestycji 
i chce ją w niedalekiej przyszłości 
rozpocząć. Na ostatnim zarządzie 
zapadła decyzja, aby ogłosić prze-
targ na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Jak dowiedzieliśmy 
się, powiat jest gotowy przezna-
czyć środki, aby rozpocząć nad 
tym prace jeszcze w tym roku.

Ponadto władze szpitala i po-
wiatu apelują o zgłaszanie wszel-
kich uwag dotyczących szpitala. 
Wszelkie adresy kontaktowe (ma-
ile, telefony, dni i godziny przyjęć 
interesantów) znajdziecie na stro-
nach: www.szpitalnawrzesinie.pl 
oraz www.powiat.pruszkow.pl.

03030303030303
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Stało się. Długo oczekiwana przez 
mieszkańców zmiana trasy autobusów 
ZW staje się faktem. Od poniedziałku
(9 kwietnia) kursy wróciły na ulice Długą 
i 3 Maja, pojawiły się też nowe przystan-
ki. Autobusy linii ZW kursują obecnie 
ulicami: Broniewskiego, Długą, 3 Ma-
ja, Łączniczek AK, Polskiej Organizacji 

Wojskowej do muzeum Dulag. Na trasie 
uruchomione zostały następujące przy-
stanki: Kolejowa, Wesoła, Mostowa, 
3 Maja, Granitowa, Pańska. To dobra 
wiadomość dla mieszkańców, którzy 
od dłuższego czasu walczyli o zmianę 
trasy. Przypomnijmy, że początkowo 
kursy autobusów ZW odbywały się 

ul. Długa, jednak po zakończeniu re-
montu ul. Warsztatowej zostały prze-
niesione na pierwotnie wytyczoną trasę. 
To spotkało się ze sporym sprzeciwem 
mieszkańców dzielnic Żbików i Bąki. 
Autobusy miały wrócić na ul. Długą 
już w marcu, ale termin się przesunął 
z uwagi na długie konsultacje. [AZ] 

R E G I O N

Autobusy ZW wróciły 
na Długą i 3 Maja

R E G I O N
Filip z Żyrardowa ma 
niecałe trzy lata, a w swoim 
krótkim życiu wycierpiał 
już więcej niż niejeden 
dorosły. Trwa zbiórka 
na operację ostatniej 
szansy dla chłopczyka. 
Liczy się każda złotówka!

O pomoc dla syna 
w dramatycznych 
słowach apeluje 
jego mama. – Mój 

synek przeżywa męczarnie. Ma 
3 lata, za sobą trzy ciężkie opera-
cje, żadna się nie udała. Od kil-
ku miesięcy Filipek wyje z bó-
lu niemal bez przerwy. Mamy 
szansę, najprawdopodobniej 
ostatnią, żeby Filipka czekało 
normalne życie. Jestem zroz-
paczona i jeśli tym razem się 
nie uda, to będzie koniec, ja już 
się poddam, załamię, bo po pro-
stu nie mam już siły – zaznacza. 

Co dolega Filipowi? Chłopiec 
urodził się z Bilaterial Fibular 
Hemimelia, wadą, która zdarza 
raz na pół miliona urodzeń. Jego 
nóżki są zdeformowane, nie ma 

stawów skokowych, nie ma kości 
strzałkowych, kości piszczelowe 
są zgięte 90 stopni w tył i znacz-
nie skrócone, w lewej stópce są 
tylko dwa paluszki, w prawej 
trzy. Filip nie stoi, nie chodzi, 
porusza się na czworaka. 

Chłopczyk dwukrotnie był już 
operowany, ale zabiegi nie przy-
niosły spodziewanego efektu. 
Szansą na normalne życie, być 
może już ostatnią, jest operacja 
w Stanach Zjednoczonych. Ma ją 
przeprowadzić światowej sławy 
ortopeda dziecięcy.  – Ubłaga-
liśmy z rodziną doktora Paleya, 

żeby zajął się naszym Filipkiem. 
Wciąż chce go leczyć, choć gdy 
widział efekty przeprowadzo-
nych operacji, był w szoku. Musi 
naprawić to, co zostało zepsu-
te, zoperować jego nóżki jesz-
cze raz. Poruszony naszą historią 
obniżył koszty leczenia do mini-
mum. To dowód na to, jak po-
ważny jest stan zdrowia Filipka! 
Operacja musi jednak odbyć się 
jak najszybciej, jeśli nie stawimy 
się w klinice w maju, możemy 
stracić na zawsze swoją szansę, 
Filip pozostanie poruszającym 
się na czworaka kaleką – zazna-
cza mama chłopca. – Ja już nie 
proszę, ja błagam, w swojej de-
speracji jestem w stanie zrobić 
wszystko, żeby tylko moje dziec-
ko dostało szansę. To ostatnia 
moja nadzieja, że tym razem 
spotka nas jakieś dobro, że się 
uda – dodaje. 

Filipa można wesprzeć za 
pośrednictwem strony Fun-
dacji Siepomaga. (siepomaga.
pl/operacja-fi lipka). Liczy się 
każda drobna wpłata. Do ze-
brania pozostało jeszcze ponad
200 tys. zł.  [Red.]
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Kolejny turniej Mistrzostw 
Zachodniego Mazowsza odbędzie się 

w Pruszkowie
P I Ł K A  N O Ż N A

I to już w ten weekend! 
Rywalizacja toczyć się 
będzie nie tylko o tytuł 
Mistrzowski, trofea
i medale, ale również 
o awans do Wielkiego 
Finału 2018.

J uż 14 kwietnia (najbliższa 
sobota) odbędą Otwarte 
Mistrzostwa Pruszkowa
 w piłce nożnej. To drugi 

z czterech turniejów rozgry-
wanych w ramach II edycji 
Mistrzostw Zachodniego Ma-
zowsza. Start imprezy przewi-
dziano na godzinę 9, a zakoń-
czenie na 16. Rozgrywki będą 
toczyć się w systemie grupo-
wo-pucharowym. W zależności 
od liczby zgłoszeń zespoły po-
dzielone zostaną na kilka grup, 
z których dwa najlepsze awan-
sują do fazy pucharowej. Przy 
osiągnięciu kompletu zgłoszeń 
zostaną utworzone dwie gru-
py po cztery zespoły w każdej. 
Losowanie do każdego tur-
nieju będzie przeprowadzone 

bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem zawodów.

Kolejny turniej już 21 kwiet-
nia – Otwarte Mistrzostwa Ży-
rardowa, następnie 28 kwietnia 
odbędą się Otwarte Mistrzostwa 
Brwinowa. Finałowe eliminacje 
rozpoczną się 5 maja, a wielki fi -
nał 12 maja. 

Jeśli chcecie zgłosić swoją dru-
żynę to wyślijcie wiadomość na 
adres zapisy@kreatorsporto-
wychemocji.pl z nazwą Wasze-
go zespołu.

Zawodnicy mogą liczyć na 
profesjonalną oprawę muzycz-
ną, szatnie, wodę i... fantastycz-
ną atmosferę! [SD]
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Unieważniono pozwolenie na budowę 
bloku przy ul. Lipowej

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
To dość niecodzienna 
sytuacja. Wojewoda 
mazowiecki cofnął 
pozwolenie na budowę 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Lipowej 47 
w Pruszkowie. To pokłosie 
protestu mieszkańców 
i właścicieli działek 
położonych 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji.

T rudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że Pruszków 
to jedno z ulubionych 
miast deweloperów, 

bowiem powstaje tutaj dużo 
nowej zabudowy wielorodzin-
nej. Czasami na tym tle pojawiają 
się spory. Tak było i tym razem. 
Mieszkańcy m.in. ul. Cegielnianej 
domagali się rewizji dokumen-
tów dotyczących realizowanej 
zabudowy wielorodzinnej przy 

ul. Lipowej. Wszystko przez zbyt 
wysoki blok, który został po-
stawiony zbyt blisko zabudo-
wań jednorodzinnych.

 Efekt jest taki, że wojewoda 
mazowiecki unieważnił pozwo-
lenie na budowę. Pytanie teraz, 

co dalej? – Procedura jest nie 
zakończona. Jak to się zakończy 
trudno przesądzać. Ale wniosek 
jest jeden, nie wolno takich rze-
czy robić niezgodnie z intencją 
i ustaleniami, które mieliśmy 
z deweloperem. Budynek miał 

być oddalony o 10 metrów a jest 7,
miał mieć 4 kondygnacje a ma 5. 
Dobrze, że wojewoda podjął taką 
decyzję, ponieważ domagaliśmy 
się tego. Szkoda, że tak długo to 
trwało, bo w międzyczasie ten 
budynek bardzo rozbudował 
się. Teraz jest procedura odwo-
ławcza. Trudno stwierdzić co 
zrobi deweloper – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Jak słyszymy to bardzo skom-
plikowana sprawa, która może 
nie zakończyć się zbyt pręd-
ko. – Ja bym bał się kupić tam 
mieszkania wiedząc, że taka pro-
cedura została wszczęta i może 
utrudnić odbiór budynku. Może 
to trwać kilka lat zanim dojdzie 
do kompromisu. W skrajnych 
przypadkach znane są historie, 
że budynek był rozbierany. Jest 
to bardzo skomplikowana sytu-
acja – podkreśla Kurzela.

Kolejny materiał w tej sprawie, 
zawierający również stanowisko 
dewelopera, jest w przygotowaniu.
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Dramatyczna walka o zdrowie 
Filipka. Możesz pomóc

Najważniejsze informacje:
Koszt: 150 zł od drużyny.

Miejsce: boisko przy Promyka 24/26, Pruszków
Liczba zawodników: 6 piłkarzy w drużynie (5 plus bramkarz) 

– Maksymalnie 10 zgłoszonych

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Na trasie szybkiego ruchu S8 (Trasa Salomea-Wolica) w środę 
11 kwietnia doszło do wypadku. – O godz. 10.56 dwa samochody 
osobowe zderzyły się z karetką do przewozu krwi. Wstępnie dwie 
osoby zostały ranne. Są bardzo duże utrudnienia w kierunku War-
szawy. Cztery pasy stoją. Policjanci są na miejscu próbują kierować 
samochody na objazdy, ale jest bardzo trudno tam przejechać 
– powiedziała nam „na gorąco” Edyta Adamus z biura prasowego 
Komendy Stołecznej Policji. Trasa w kierunku Warszawy była 
zablokowana przez kilka godzin. [SD]  
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Pruszkowski Urząd Skarbowy zapra-
sza na dzień otwarty. Nie chodzi tu jed-
nak o zwiedzanie placówki, a o pomoc  
w wypełnieniu zeznań podatkowych. 
PIT – niby prosty formularz, a wie-
lu osobom wciąż sprawia problemy.  
W które okienko wpisać przychody 
uzyskane z umowy o pracę, a w które 

z umowy o dzieło? Jak rozliczyć rentę 
chorobową? – to tylko niektóre proble-
my podatników. Z pomocą przychodzą 
tu urzędnicy pruszkowskiej skarbów-
ki. Już 14 kwietnia (sobota) w urzędzie 
przy ul. Staszica odbędzie się dzień 
otwarty. W godz. 9.00 – 13.00 urzęd-
nicy będą przyjmować wypełnione 

formularze podatkowe. A tym, którzy 
mają problem z rozliczeniem podatków 
podadzą „pomocną dłoń” i wytłumaczą 
jak poprawnie wypełnić formularz. Na-
tomiast 26 i 27 kwietnia  – wydłużone 
zostaną godziny pracy urzędu do godz. 
18.00, by podatnicy mogli złożyć już 
wypełnione formularze.  [AZ] 

P R U S Z K Ó W

Urząd zaprasza 
podatników

Pruszkowianka halową mistrzynią 
Polski w łucznictwie sportowym

 Seweryn Dębiński 

Ł U C Z N I C T W O
14-letnia Ewelina Lisiecka  
z Pruszkowa zdobyła  
złoty medal na VIII 
Halowych Mistrzostwa 
Polski Młodzików  
w łucznictwie sportowym.  
To jej największy sukces  
w dotychczasowej  
karierze sportowej.

B yć może nie jest to 
popularny sport, lecz 
można czerpać z nie-
go wiele przyjemności 

i satysfakcji, a po latach trenin-
gów nawet osiągać sukcesy, jak 
„nasza” mistrzyni. Ewelina jest 
uczennicą Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Pruszkowie. Łucznic-
two trenuje w Klubie Sporto- 
wym „Ożarowianka”.

Na zawodach, które rozgry-
wały się w dniach 24–25 marca 
zdobyła tytuł Halowego Mistrza 
Polski 2018 w kategorii młodzik 
młodszy. W zawodach wzięło 
166 zawodniczek i zawodników  
z 30 klubów całej Polski. Za-
wodnicy reprezentowali wysoki 
poziom, a o miejscach medalo-
wych decydowała ilość strzelo-
nych dziesiątek.

Przypadkowe  
zainteresowanie
Ewelina w wieku 9 lat zetknę-
ła się z łucznictwem na Zamku 
w Czersku. Podczas festynu na 
zamkowym dziedzińcu moż-
na było spróbować swoich sił 

w strzelaniu z łuku do tarczy. 
Ewelinie spodobał się ten rodzaj 
zabawy, a celność jak na pierw-
szy raz miała doskonałą.

Rodzice postanowili poszu-
kać klubu sportowego, w któ-
rym mogłaby rozwinąć swoje, 
jak myśleli, krótkotrwałe za-
interesowanie. Okazało się, że 
najbliższe miejsce, w któ-
rym można trenować ten ro-
dzaj sportu jest Klub Sportowy 
„Ożarowianka”. Sekcja łucznicza 
prowadzona w klubie od 2006 
pod okiem trenera Grzegorza 
Targońskiego byłego łucznika 
i olimpijczyka z Sydney stała się 
z czasem jej drugą rodziną. Po-
czątki były trudne, gdyż okazało 
się, że zwykła zabawa ma wiele 
zasad i do tego wymaga cierpli-
wości, systematyczności oraz 

wysiłku, a także czasu i poświę-
cenia także ze strony rodziców.

Pierwsze zawody
Dopiero po roku treningów 
Ewelina zaczęła jeździć na za-
wody. Po raz pierwszy w karie-
rze wystartowała w 2014 Grand 
Prix Żoliborza i zajęła VI miej-
sce. Potem były Halowe Mi-
strzostwa Mazowsza w Teresinie 
w 2015 – V miejsce. W 2016 – 
I miejsce w Warszawskiej Olim-
piadzie Młodzieży.

Z roku na rok osiągała coraz 
lepsze wyniki i biła kolejne swo-
je rekordy. Jak sama twierdzi, 
w łucznictwie nigdy nie ważny 
był dla niej wynik, ale chęć ry-
walizacji i doskonalenia się. Dla 
Eweliny każde zawody to pró-
ba pobicia własnego rekordu. 
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K O N C E R T  
W kwietniu w kościele św. 
Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej odbędzie się 
wyjątkowa beatowa msza. 
Zaśpiewa na niej m.in. 
Marek Piekarczyk.

M sze big beatowe 
w Podkowie Leś- 
nej mają długą tra-
dycję. W tym roku 

przypada 50. rocznica odpra-
wienia w Polsce pierwszego 
takiego nabożeństwa. Rów-
nież w tym roku przypada 100. 
rocznica urodzin księdza Le-
ona Kantorskiego, legendarne-
go proboszcza podkowiańskiej 

parafii. Jedna i druga okazja 
stały się pretekstem do przy-
gotowania wyjątkowej beatowej 

Msza beatowa z Markiem Piekarczykiem
oprawy mszy zaplanowanej na 
14 kwietnia.

Zagrają i zaśpiewają zna-
ni muzycy. Usłyszeć będzie 
można m.in. Marka Piekarczy-
ka, rockmana przez lata zwią-
zanego z zespołem TSA. Nad 
całością opiekę artystyczną 
objęła Katarzyna Gärtner, au-
torka mszy „Pan przyjacielem 
moim”, od której zaczęła się hi-
storia muzycznych, beatowych 
nabożeństw w Podkowie Leśnej. 
Premiera utworu odbyła się  
14 stycznia 1968 r. w miejscowym 
kościele. Kompozycje przygo-
towanie specjalnie na tę okazję 
wykonał wówczas zespół Czer-
wono-Czarni. [Red.]

Ciężko chore dziecko w przychodni. „Napadli nas,  
że się wpychamy w kolejkę”

P R U S Z KÓ W
Poruszający list  
napisała do nas mama 
18-miesięcznej dziewczynki 
chorej na mukowiscydozę. 
W jednej z przychodni  
w Pruszkowie ją i dziecko 
spotkała bardzo przykra 
sytuacja. „Napadli nas, że 
się wpychamy w kolejkę”.

N a początku kwietnia 
pani Wioleta przyje-
chała wraz z córką do 
jednego z pruszkow-

skich punktów nocnej pomocy. 
Z racji choroby córki powinna 
zostać przyjęta bez kolejki. Mu-
kowiscydoza to poważna cho-
roba, szczególnie u dzieci. Nie 
spotkało się to ze zrozumieniem 
ze strony pozostałych oczekują-
cych pacjentów. – Podczas wi-
zyty u lekarza na nocnej pomocy 
w Pruszkowie spotkała mnie 
i moje 18-miesięczne dziecko, 
przykra sytuacja. Zarejestrowa-
łyśmy się do lekarza, pan doktor 

powiedział że mamy wejść od 
razu po wyjściu obecnego pa-
cjenta z gabinetu. I wtedy się 
zaczęło. Obecni na poczekal-
ni pacjenci napadli na nas, że 
wpychamy się w kolejkę, że oni 
nie słyszeli tego że pan doktor 
kazał nam wejść po obecnym 
pacjencie, że tu też czeka pani 
z małym dzieckiem i ona po-
przedniej nocy też nie spała bo 
dziecko jest chore i kaszle. Że 
oni też się źle czują (dorosłe ko-
biety) i ciekawe ile jeszcze mają 
osób przepuścić, że trzeba by-
ło przyjechać sobie wcześniej 
i czekać a nie teraz się wpychać 
– relacjonuje pani Wioleta.

Na przykrych komentarzach 
się nie skończyło. Matki z dziec-
kiem próbowano nie wpuścić 
do gabinetu. – Moje tłumacze-
nie, że dziecko jest ciężko cho-
re i że mamy zaświadczenie że 
powinnyśmy być poza kolejno-
ścią przyjmowane nic nie dało. 
W końcu wyszedł lekarz a kolej-
na osoba wpadła do gabinetu, 

ja nawet nie zdążyłam podejść. 
Lekarz stwierdził, że chyba się 
nie dogadaliśmy i poprosił aby 
ta pani wyszła, bo moja córka 
jest dzieckiem ciężko chorym 
i powinna być w pierwszej ko-
lejności. Oczywiście pani wpadła 
w dyskusję, że jej dziecko też jest 
ciężko chore, bo kaszle i ma lek-
ką gorączkę. Nie wytrzymałam 
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i się rozpłakałam, jak mogła ta 
pani tak powiedzieć i przyrów-
nać tę chorobę do naszej. Po za-
mknięciu drzwi długo jeszcze 
trwała na poczekalni dyskusja 
na nasz temat. Nagonka na nas 
sprawiła mi mnóstwo przykro-
ści, nikt tam nie pomyślał ile no-
cy my nie przespaliśmy, ile łez 
uroniliśmy, jak wygląda nasze 

życie, że przebywanie w towa-
rzystwie osób chorych to dla 
nas zagrożenie. Wszyscy od 
razu napadli na nas, nie zasta-
nawiając się nad tym co mówią 
i jaką przykrość robią – zazna-
cza mama chorej dziewczynki.

– Ciężko mi nawet napisać tę 
wiadomość, bo przypomnienie 
całej sytuacji sprawia od razu 

ból. Zwracam się więc do pań-
stwa z ogromną prośbą o pomoc 
w uświadomieniu Pruszkowian, 
że nie należy oceniać wszyst-
kich po wyglądzie – dodaje pa-
ni Wioleta.

Rzeczywiście, mukowiscydoza 
to jedna z tych chorób, których 
nie widać „gołym okiem”, a są sza-
lenie groźne. Dziedziczona gene-
tycznie, powoduje wiele powikłań 
związanych z układem oddecho-
wym i pokarmowym. Medycyna 
w tej chwili nie potrafi znaleźć 
sposobu na jej wyleczenie. Jedy-
ne, co można to łagodzić objawy. 
Średnia długość życia pacjentów 
z mukowiscydozą wynosi w Pol-
sce około 20 lat. Każda dodatkowa 
infekcja mocno osłabia i tak cho-
ry już organizm. Dlatego pacjenci 
cierpiący na tę przypadłość mają 
specjalne prawa, w tym przyjmo-
wani są bez kolejki. Niestety, brak 
wiedzy i często zwykłego ludzkie-
go odruchu, doprowadzają do ta-
kich sytuacji jak opisywana przez 
panią Wioletę. [Red.]

UWAGA CZYTELNICY. Jeżeli uprawiacie ciekawe hobby, macie na 
swoim koncie wysokie osiągnięcia sportowe lub inne, którymi 
chcecie się pochwalić, a może jesteście częścią zdumiewającej 
historii? Zgłoście się do naszej redakcji przy ul. Niecałej 10/2  
w Pruszkowie. Napisz do nas wiadomość mailową z krótkim opisem 
swojej działalność i zdjęciami na adres kontakt@wpr24.pl.

Wybrane tematy zostaną opublikowane w Gazecie WPR i na 
portalu WPR24.pl. 

MASZ CIEKAWE ZAINTERESOWANIA,  
KTÓRYMI CHCESZ SIĘ PODZIELIĆ?  

NAPISZ DO NAS!
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W I A D O M O Ś C I06
Przed nami kolejna odsłona Prusz-
kowskiego Klubu Filmowego. Tym 
razem zobaczymy „Księżyc Jowisza”. 
Aryan zostaje postrzelony podczas 
nielegalnego przekraczania granicy. 
Trafia do obozu o zaostrzonym rygo-
rze, gdzie odkrywa w sobie nadprzy-
rodzone moce. Kiedy opiekujący się

nim cyniczny lekarz dowiaduje się, że 
chłopak potrafi lewitować, pomaga 
mu w ucieczce. Jest przekonany, że 
na cudownych zdolnościach przyby-
sza znikąd, którego wiele osób bierze 
za anioła, można zbić fortunę. – „Księ-
życ Jowisza” to siódmy film w dorob-
ku młodego węgierskiego reżysera 

Kornela Mundruczo,, twórcy „Białe-
go Boga” i „Delty”, a zarazem już pią-
te jego dzieło w Konkursie Głównym 
MFF w Cannes – zaznaczają organi-
zatorzy. Pokaz filmowy obędzie się 
już 14 kwietnia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury „Kamyk” w Pruszkowie 
o godz. 18.00. Wstęp jest wolny. [AZ] 

K I N O

„Księżyc Jowisza”  
w PKF

 Anna Zwolińska 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Pogoda za oknem zachęca 
do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. 
Niektórzy już zastanawiają 
się kiedy na grodziskich 
Stawach Walczewskiego 
pojawi się sprzęt wodny. 

Generalnie jesteśmy 
w stanie uruchomić  
wypożyczalnię sprzę- 
tu wodnego już dziś. 

Ale na terenie Stawów Walczew- 
skiego trwają jeszcze prace 
związane z nasadzeniami zie-
leni. Finiszują już roboty zwią-
zane z modernizacją kąpieliska 
i plaży. Dlatego jeszcze trochę 
zwlekamy ze startem –  mówi 
nam Mariusz Smysło, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Kiedy więc grodziszczanie bę-
dą mogli popływać po stawach 

kajakami i rowerami wodnymi? 
– Na majówkę wszystko powinno 
być już gotowe. Może uda nam 
się wystartować trochę wcześ- 
niej. Pracujemy jeszcze nad za-
sadami wypożyczeń. Chcemy by 
były jasne i przejrzyste dla wszyst-
kich. Natomiast ceny wypoży- 
czeń pozostają bez zmian – za- 
znacza Smysło.

Jednak wypożyczalnia sprzę-
tu wodnego to nie wszystko. Je-
śli aura będzie odpowiednia, 
to w Grodzisku zostanie uru-
chomiona jeszcze inna wodna 
atrakcja. O co chodzi? O wodny 
plac zabaw przy miejskiej pły-
walni. – Praktycznie jesteśmy 
gotowi na uruchomienie urzą-
dzeń na wodnym placu zabaw. 
Pozostało nam jeszcze kilka 
drobnych technicznych spraw. 
Plac uruchomimy kiedy pozwo-
li nam na to pogoda. Dziś jest 
jeszcze za zimno, by dzieci plu-
skały się w wodzie. Czekamy na 

wyższe temperatury – podkreśla 
dyrektor grodziskiego ośrod-
ka sportu. 

Na kolejną atrakcję związaną 
z wodą trzeba poczekać do dru-
giej połowy czerwca. Mowa tu 
oczywiście o kąpielisku na Sta-
wach Walczewskiego. Wszystkie 
dokumenty zostały zgłoszo-
ne do odpowiednich instytu-
cji i jedyne o pozostaje to tylko 
czekać na start sezonu. Kąpie-
lisko w Grodzisku „wystartuje”  
23 czerwca. Mieszkańcy podob-
nie jak w ubiegłym roku będą 
mogli wypożyczać leżaki i pa-
rasole, a nad bezpieczeństwem 
pluskających cię w wodzie osób 
będą czuwać ratownicy. 

Jak długo będzie można ko-
rzystać z wodnych atrakcji? 
– Nie wyznaczyliśmy sobie 
konkretnego terminu. Wszyst-
ko będzie działać tak długo jak 
będzie to możliwe – podkreśla 
Mariusz Smysło.
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Jethro Tull z koncertem  
w Pruszkowie!

K O N C E R T 
Barcelona, Londyn,  
Los Angeles i... Pruszków. 
Znana rockowa grupa 
Jethro Tull w ramach trasy 
koncertowej z okazji 50. 
rocznicy powstania odwiedzi 
także nasze miasto.

Z espół znany jest przede 
wszystkim miłośni- 
kom cięższych brzmień, 
progresywnego i hard 

rocka. Jethro Tull istnieje już od 
pół wieku, a jego członkowie 
nie wybierają się na emerytu-
rę. Światową trasą koncertową 
chcą za to odpowiednio uczcić 
„urodziny” kapeli. A jest co 
świętować. Grupa na na swo-
im koncie 22 albumy studyjne, 
dziesiątki tysięcy występów, 
wielu fanów na całym świecie 
i rozpoznawalną markę.

Fani mocnego grania docenia-
ją zespół za charakterystyczny 

głos frontmana grupy, Iana An-
dersona, prowokacyjne teksty 
piosenek, silny wpływ szkockiej 
muzyki ludowej.

W Pruszkowie Jethro Tull za- 
gra w sobotę, 10 listopada. Cha-
rakterystyczne dźwięki fletu, per-
kusji i basu zabrzmią w Hali Znicz. 
Bilety na koncert można już ku-
pować. Ich oficjalnym dystrybu-
torem jest Eventin. Wejściówki 
w przedsprzedaży kosztują od 129 
zł do 279 zł w Golden Circle. [Red.]
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Wodne atrakcje  
w przygotowaniu

ZO08/2018                                                                                                               Pruszków 30. 03. 2018 r.
                                                                                                                                                      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. 
mazowieckie, tel. 22 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail:  
sekretariat@mzo.pl, www.mzo.pl.   

Zarząd „Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie” sp. o.o. , Pruszków ul. Stefana Bryły 6 ogła-
sza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 położonej w Pruszkowie przy  
ul. Błońskiej 8, o powierzchni 42.901 m² wraz z własnością budynku przemysłowego oraz stacji  
Trafo, dla której w SR - Pruszków, VI Wydział KW prowadzona jest księga  nr WA1P/00032833/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar  
Groblowa  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie:

- zabudowy usługowo-produkcyjnej i gospodarowania odpadami oznaczonym symbolem UPO-1,

- komunikacji: ulicy KDL-1 i KDL-2.

Przeznaczenie podstawowe: realizacja i utrzymanie obiektów związanych z usługami, produkcją oraz 
gospodarowaniem odpadami w tym zespołu energetycznego z wykorzystaniem energii z odpadów.

Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszących takich jak: produkcja energii elektrycznej oraz ciepl-
nej, produkcja materiałów budowlanych, administracja, garaże, miejsca postojowe, infrastruktura 
techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

Na terenie działki znajduje się czynna bocznica kolejowa.

Cena wywoławcza wynosi 11.500 000.00 zł. do ceny zostanie doliczony VAT w obowiązującej stawce.

Kupujący, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostaje zobowiązany do podpisa-
nia umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego.  
Kupujący w dacie zawarcia umowy zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej kwoty  za nieruchomość.

Oferty należy składać w  do dnia 08 maja 2018r. godz. 9.45 na adres siedziby M Z O w Pruszkowie” 
sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 z dopiskiem „Oferta na zbycie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej – nie otwierać przed dniem 08  
maj 2018 r. godz. 10.00” za pośrednictwem poczty lub osobiście w jej sekretariacie.

Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 08 maja 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie 
„Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o. o.,

Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 – I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000 zł do dnia  
4 maja 2018 r.

Bank Millennium 48 1160 2202 0000 0003 4388 0848

kontakt – nr telefonu (22) 758 20 63 

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn

Ogłoszenia



DODATEK ZDROWIE
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P O R A D Y
Zauważasz u siebie 
bóle głowy? Czujesz 
jak ograniczają twoją 
codzienną aktywność, 
powodują zmęczenie, 
rozdrażnienie, wymagają 
ciągłego przyjmowania 
leków przeciwbólowych? 
Możesz sobie pomóc! 
Sprawdź jak.

N a bóle głowy w ciągu 
swojego życia cier-
pi aż 77 proc. społe-
czeństwa. Ból może 

mieć różny charakter. Niekie-
dy bardziej miejscowy w obrę-
bie głowy, ale może też wpływać 
lub „promieniować” na inne czę-
ści ciała. Odczuwasz czasem na-
cisk na skronie, masz wrażenie, że 
bolą Cię oczy lub masz poczucie 
rozsadzania głowy, a nawet bóle 
karku, pleców lub bezwład ciała? 
Jeśli tak to przeczytaj ten artykuł.

Dlaczego tak się dzieje?
Na fakt występowania bólów głowy 
może mieć wpływ wiele czynników. 
Nadmierny stres, zła dieta, prze-
męczenie, przeciążenia organi-
zmu, zła postawa i inne problemy 
m.in. dysfunkcje odcinka szyjnego, 
zbyt spięte mięśnie czy problemy 
układu krwionośnego. Coraz czę-
ściej przyczyny te nakładają się na 
siebie powodując objawy, które 
uniemożliwiają normalne funk-
cjonowanie. Przy większości z tych 
dolegliwości nie zastanawiamy się 
i sięgamy po tabletkę przeciwbó-
lową. A przecież z tymi boleściami 
można radzić sobie inaczej.

jego powstawania i w razie ko-
nieczności skierować do inne-
go specjalisty. Często ból głowy 
jest podłożem poważnej choro-
by, która może wymagać nawet 
opieki szpitalnej. Kolejnym istot-
nym etapem jest badanie, któ-
re pozwala na wnikliwą anali-
zę objawów i dobór najlepszej 
terapii. Nie pozwól, aby dawano 
Ci gotowe schematy ćwiczeń! Tyl-
ko indywidualnie dobrana terapia 
ma szansę przynieść ulgę w two-
im cierpieniom.

Czy to już wszystko? Nie! 
Podstawą możliwości radzenia 
sobie z bólem głowy jest zrozu-
mienie jego istoty. W tym pomoże 
fi zjoterapeuta, który na podstawie 

Przewlekły stres grozi zdrowiu

Pomoc bez lekarstw?
Tak, specjalistyczne badanie wy-
konane przez wykwalifi kowane-
go fi zjoterapeutę, indywidualna 
terapia oraz odpowiednio dobra-
ne ćwiczenia pozwolą przejąć Ci 
kontrolę nad bólem! Możesz zro-
zumieć na czym on polega oraz 
jak skutecznie sobie z nim radzić.

Fizjoterapeuta? 
Czy dla każdego?
Podstawą podjęcia decyzji o fi -
zjoterapii jest rozmowa oraz ze-
branie pełnej historii objawów. 
Dzięki temu terapeuta wie, któ-
ra struktura twojego ciała ma 
największy wpływ na ból jaki
odczuwasz oraz jest w sta-
nie wykluczyć inne możliwości 

zebranych informacji może wytłu-
maczyć skąd bierze się ból, który 
tak Ci przeszkadza oraz podpowie 
jak skutecznie na niego wpłynąć lub 
sobie z nim poradzić. Jedynie wie-
dząc, co leży u podstaw bólu bę-
dziesz mógł samodzielnie stawić 
mu czoło. Przejmij nad nim kontro-
lę, aby już nigdy Cię nie ograniczał!

Klinika Promotus 
zaprasza na dzień 

otwarty 25.11. i 4.12.
Szczegóły i zapisy 

pod nr tel. 515 510 205 
lub 22 730 67 70. 

Zespół Kliniki Promotus

D I E T A
Witaminy i minerały to 
bardzo ważne składniki 
naszej diety, którą 
powinniśmy skomponować 
tak, żeby było ich jak 
najwięcej (ale też nie 
można przesadzić). 
Pamiętajcie też, że 
suplementy diety 
w postaci witaminowych 
kapsułek są tylko 
dodatkiem i nie zapewnią 
Wam tego co warzywa 
czy owoce. 

P o pierwsze musimy 
zmienić swoja świa-
domość w stosunku 
do spożywania pro-

duktów. Najczęściej  nie ma-
my zbilansowanej diety. Albo 
jemy zbyt dużo ale mało war-
tościowych produktów albo gdy 
chcemy schudnąć głodzimy się. 
Często też żyjemy w biegu: jed-
nego dnia zjemy tylko jeden 
posiłek, drugiego prawie że 
nic, a trzeciego objadamy się 
zbyt mocno.

Czas to zmienić. Zmienić 
dla siebie, by mieć lepsze sa-
mopoczucie, by czuć się pełnym 
energii. Jeśli nie potrafi sz rzu-
cić dotychczasowego złego je-
dzenia na korzyść dobrego, to 
zacznij małymi krokami. Dieta 
powinna być pełnowartościo-
wa i zdrowa. Czyli jaka? Bogata 
w minerały i witaminy. A żeby 
taka była po pierwsze musimy 
zwiększyć spożywanie warzyw. 
To one dostarczają nam takie 

Zwracaj uwagę na 
witaminy i minerały

minerały jak potas, selen, wapń, 
cynk, żelazo, mangan, jod i inne. 
Nie brak jest im także szeregu 
witamin. W dodatku warzywa 
są niskokaloryczne. 

Z owocami jest nieco inaczej. 
Trzeba oczywiście spożywać ich 
odpowiednią ilość, ale nie moż-
na przesadzić. Wiele owoców 
zawiera znaczną ilość cukrów. 
Dlatego jeśli np. chcemy zrzucić 
kilka kilogramów musimy mieć 
to na uwadze. Mimo to, owoce 
są bardzo bogatym źródłem do-
brze przyswajalnych witamin. 

Dieta powinna być różnorod-
na i żeby nie dać się zwariować 
w laboratoryjne liczenie spo-
żywanego pokarmu, po pro-
stu jedzmy każdego dnia inne 
warzywa i inne owoce. Warto 
odrzucić słodkie napoje i prze-
tworzoną, gotową żywność. Za-
miast sięgać po batona spróbuj 
np. jabłko. Zmiana dotychczaso-
wych przyzwyczajeń żywienio-
wych odwdzięczy się lepszym 
samopoczuciem, wyglądem 
skóry, włosów i paznokci, a co 
najważniejsze – zdrowiem.

Sami widzicie, że nie musi-
cie kupować drogich suplemen-
tów żeby o siebie zadbać!  [SD] 

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. 
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IL E K I
Wiosna przynosi nam pogodę w kratkę 
i zmienne temperatury. Ranki i wieczo-
ry są chłodne, a w ciągu dnia tempe-
ratura sięga przeszło 20 stopni. Przy 
takiej aurze łatwo o choroby. A gdy 
pojawia się przeziębienie często za-
miast odwiedzić lekarza leczymy się 
na własną rękę. Czy taka samodzielna 

terapia służy naszemu zdrowiu? Przy 
przesadnej skłonności do sięgania po 
pastylki czy syropy, może przynieść 
efekty odwrotne do oczekiwanych. 
Przyczyn jest kilka. Więcej tabletek to 
większe obciążenie dla wątroby, która 
i tak musi sobie radzić z innymi złymi 
nawykami, w tym z piciem alkoholu. 

Większość z nas nie posiada też odpo-
wiedniej wiedzy farmaceutycznej, aby 
dobrze dobrać lek, którego potrzebu-
je nasz organizm. W wielu przypad-
kach zamiast po gotowe leki wystarczy 
sięgnąć po sprawdzone naturalne re-
ceptury naszych babć. A jeśli to nie po-
maga należy iść do lekarza. [AZ] 

Ostrożnie z lekami 
bez recepty

reklama

Z D R O W I E
Wiosna tuż tuż… 
To czas, kiedy zmieniamy 
garderobę na lżejszą. 
To też idealny moment 
o rozruszanie swojego 
ciała i zrzucenie 
kilogramów, które 
„złapaliśmy” zimą.

Z e mną na pewno Ci się 
to uda! Ale to nie jedy-
ne korzyści…Przede 
wszystkim zapomnij 

o dolegliwościach bólowych, nad-
miernej tkance tłuszczowej i cią-
głego zmęczenia! Po treningach 
gwarantuje Ci poprawę koor-
dynacji ruchowej, wytrzymało-
ści i siły, wzmocnienie mięśni, 
ujędrnienie ciała i przede wszyst-
kim zapas endorfi n na cały dzień.

Nazywam się Łukasz Okrasa 
i jestem trenerem personalnym 
w Klinice Promotus. Prowadzę 
treningi z pasją i zaangażowa-
niem. Moje zajęcia są sperso-
nalizowane pod indywidualne 

Jak wygląda w praktyce tre-
ning personalny? Na początku 
określamy wspólny cel i termin 
jego realizacji. Rozmawiamy 
na temat schorzeń, dolegliwo-
ści bólowych czy przebytych 
kontuzji. Jest to niezbędne do 
określenia właściwej meto-
dy treningowej.

Trening personalny 
skupiony na Tobie

Następnie wykonujemy analizę 
składu ciała specjalistycznym urzą-
dzeniem. Dowiadujemy się dzięki 
niej jaka jest masa ciała z wyszcze-
gólnioną masą mięśniową i tłusz-
czową, poziom wody w naszym 
ciele, podstawowa przemianę 
materii, czy ważny dla naszego 
zdrowia wskaźnik tkanki trzew-
nej. Urządzenie określa także nasz 
wiek metaboliczny, co często jest 
bodźcem do poprawy naszego sty-
lu życia. Dla mnie najważniejsze 
jest zdrowie swoich podopiecz-
nych dlatego treningi w Klinice 
Promotus to treningi zdrowotne 
tzw. medical training.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś… 
Najtrudniejsze jest zdecydowanie 
się na działanie. Reszta to już tylko 
kwestia wytrwałości. Czekam na 
Ciebie w Klinice Promotus

potrzeby klienta/pacjenta, dzięki 
temu zyskuje On 100-procentową 
pewność realizacji swoich celów.

Co wyróżnia moje treningi?
–  Nastawienie prozdrowotne
–  Stała współpraca z fi zjotera-

peutami dająca gwarancje bez-
pieczeństwa

–  Kreatywne podejście do ćwi-
czeń

Sesje prowadzone są w sali tre-
ningowej w komfortowych warun-
kach, gdzie przebywa tylko osoba 
trenująca i trener personalny.
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Nowa Wieś
Ul. Brzozowa 35 (róg Piwonii)

(dojazd WKD Komorów)

www.nowadent.com

P O R A D Y
Endorfi ny czyli inaczej 
hormony szczęścia. 
Co zrobić żeby 
doprowadzić organizm 
do ich wydzielania?

C o ciekawe hormony 
szczęścia odkry-
to dopiero w latach 
70-tych XX w. Ich 

produkcją w naszym ciele zaj-
mują się struktury układu ner-
wowego. Endorfi ny wydzielane 
są przez bodźce bólowe oraz 
stres, ale nie tylko. Uwolnie-
nie ich możliwe jest np. dzię-
ki spożywaniu pokarmów. Oto 
odpowiedź czemu mamy lep-
sze samopoczucie po zjedze-
niu czekolady. Warto zaznaczyć, 
że ostre potrawy również mają 
wpływ na wydzielanie się hor-
monów szczęścia, bo odczuwa-
nie ostrych smaków związane 
jest... z bólem.

Co dalej? Jakie są jeszcze 
sposoby żeby poprawić sobie 
nastrój? Jednym z nich mo-
że być wysiłek fi zyczny. Tylko 
tutaj mała uwaga. Każdy or-
ganizm jest inny i jedna osoba 
poczuje endorfi ny po spacerze, 

Uwolnij endorfi ny!

druga potrzebuje już truchtu, 
a trzecia biegu, a czwarta na-
wet przebiegnięcia całego ma-
ratonu. Hormony szczęścia 
wydzielane są też podczas po-
rodu, widać to podczas gdy 
młoda mama z uśmiechem na 
ustach bierze w objęcia nowo-
rodka. Naukowcy twierdzą też, 
że już samo myślenie o śmie-
chu może zwiększyć produko-
wanie endorfi n. 

W zasadzie wszystko co lu-
bimy robić, czyli uogólniając 
– relaks, a może nim być czy-
tanie książki, majsterkowanie 
lub błogie lenistwo zwiększa po-
ziom tego hormonu. [SD]
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Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna, pozwala nam 
zapobiec rozwojowi chorób. Wiosna to doskonały czas, 
który warto wykorzystać na kontrolę własnego zdrowia. 
Laboratorium Synlab stworzyło PAKIET WIOSENNY. W skład 
pakietu wchodzą badania podstawowe oraz specjalistyczne.
 

 ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POBRAŃ:
 
 PRUSZKÓW 

ul. Powstańców 7 lok u2 (CM KLINIKA BALSAM)
Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek 8:00-12:00, Tel.: 665 883 896.
 
 GRODZISK MAZOWIECKI 
ul. Sienkiewicza 16/róg Kmicica
Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 7.30-11.30, Tel.: (22) 734 39 26
  
*Promocja obowiązuje do 31.05.2018 r.

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039
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reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K ID I E T A
12 kwietnia obchodziliśmy w Pol-
sce Dzień Czekolady. To doskona-
ły powód, by nieco szerzej napisać  
o działaniu tego smacznego wyro-
bu. Czekolada powstaje z roztar-
tych nasion kakaowca. Lubimy ją bo 
jest słodka i ma niepowtarzalny smak. 
Jednak to nie wszystkie powodu za co 

darzymy ją sympatią. Oprócz wspo-
mnianych walorów, czekolada po-
siada jeszcze kilka bardzo ważnych,  
a mianowicie poprawia samopo-
czucie, dodaje energii, a co za tym 
idzie „zabija” zmęczenie. Warto tyl-
ko podkreślić, że piszemy o prawdzi-
wej czekoladzie, takiej która ma dużą 

zawartość nasion kakaowca. Wiele 
mlecznych czekolad to po prostu sło-
dycze nieposiadające żadnych war-
tości odżywczych. A co posiada ta 
prawdziwa czekolada? Magnez, żela-
zo, niacynę, teobrominę, fenylotylami-
nę, flawonoidy. Oczywiście im bardziej 
gorzka czekolada tym zdrowsza! [SD] 

Czekolada słodkim 
narkotykiem

 Seweryn Dębiński 

Ż Y W I E N I E
W dobie wszechobecnych 
słodkich napojów, 
energetyków i często 
wątpliwej jakości soków 
woda jest pomijana  
i niedoceniania. A przecież 
organizm ludzki składa się 
z ok. 70 proc. wody. Dużo, 
prawda? Nie trudno więc  
się domyśleć, że odgrywa 
ona bardzo ważne funkcje  
w naszych organizmach 
– m.in. reguluje ciśnienie 
tętnicze, pomaga oczyszczać 
z toksyn, poprawia wygląd  
i samopoczucie.

W oda to wielki skarb, 
o jej niezwykłych 
właściwościach 
można pisać książ- 

ki. Mimo że jej spożywanie przy- 
nosi wiele korzyści to często  
nie jesteśmy tego świadomi lub 
rezygnujemy z woda dla właści- 

może krążyć, nawadnia stawy 
i ogólnie stwierdzając „smaruje 
je”, rozpuszcza wiele substancji 
i związków chemicznych, po-
prawia sen, wspomaga trawie-
nie oraz wchłanianie cennych 
witamin oraz minerałów, re-
guluje temperaturę ciała, dba 
o prawidłowy metabolizm, po-
prawia pracę mózgu, nawilża 
skórę, a także co ciekawe doda-
je energii i działa przeciwbólowo 
(bóle głowy, brzucha, migreny). 

Teraz powstaje pytanie: ile tej 
wody pić? Można zastosować 

Woda to bardzo ważny 
element naszego życia

wości smakowych innych napo-
jów. A przecież słodkie, wyso-
kokaloryczne, zawierające dużo 
chemii napoje nie są alternaty-
wą dla wody. One powinny być 
tylko dodatkiem, a wodę powin-
niśmy spożywać regularnie ja-
ko podstawowy składnik naszej 
diety. Należy ją pić w niedługich 
odstępach czasu, małymi łyka-
mi (lepiej pić mniej a częściej 
niż dużo a rzadko). 

Co takiego magicznego wo-
da powoduje w naszych orga-
nizmach? To dzięki niej krew 

U R O D A
Większość z nas 
z utęsknieniem czeka 
na słoneczne dni. Warto 
pamiętać, że wiosna 
to ostatni moment na 
wykonanie ważnych 
zabiegów u kosmetyczki  
i kosmetologa. 

P o zimie warto zrege-
nerować skórę twarzy 
i dekoltu. Pamiętaj 
jednak, że niektórych 

zabiegów nie powinno się wy-
konywać, gdy za oknem mocno 
świeci słońce. Dlatego z wizytą 
u kosmetyczki warto się pośpie-
szyć. Głównie chodzi o dwa typy 
zabiegów: zamykanie naczynek 
i peelingi kwasami. 

Naczynka pękają wszędzie 
– na rękach, nogach, twarzy, 
dekolcie. Latem kiedy rezygnu-
jemy z mocno kryjących kosme-
tyków czerwone „pajączki” na 
twarzy są praktycznie nie do

ukrycia. Dlatego warto po-
myśleć wcześniej o zamknięciu 
pękniętych naczynek. Może to 
zrobić dermatolog lub kosme-
tolog przy użyciu specjalistycz-
nego laseru. Pierwsze efekty 

Warto zadbać o cerę

często widać już po chwili, ale 
bywa i tak, że naczynko „zamy-
ka się” przez kilka tygodni. Pa-
mietajmy, że po zabiegu należy 
unikać słońca. 

Podobnie jest z peelingami  
chemicznymi, które są wykony-
wane kwasami. To zabiegi oczysz-
czające cerę. Delikatniejsze kwasy 
mogą być stosowane praktycz-
nie u wszystkich, natomiast te 
mocniejsze u osób walczących 
ze zmianami skórnymi i trą-
dzikiem. W takich przypadkach 
pomaga nie jeden, ale seria za-
biegów wykonywanych w kilku-
tygodniowych odstępach. Słońce 
również nie jest tu sprzymierzeń-
cem. Jeśli chcemy wybrać się na 
taki peeling warto zaopatrzyć się 
w krem z wysokim fi ltrem. I sma-
rować się nim nawet w poch- 
murne dni. [AZ] 

przelicznik w postaci 30 ml na 
każdy 1 kg masy ciała. Oznacza 
to, że osoba ważąca już 50 kg mu-
si wypijać 1,5 l wody dziennie. Co 
więcej, ten wskaźnik wzrasta jeśli 
uprawiamy sport. Ale nie od ra-
zu Kraków zbudowano. Dobrze 
jeśli zaczniecie wypijać przy-
najmniej kilka szklanek wody 
dziennie, stopniowo zwiększa-
jąc tę ilość. Ważne jest też wypi-
cie choćby kilka łyków wody od 
razu po przebudzeniu.

Specjaliści twierdzą też, że naj-
lepszym sposobem na ocenę na-
wodnienia naszego organizmu 
jest obserwowanie koloru moczu. 
Kolor jasny – podobny do koloru 
soku z cytryny – oznacza prawi-
dłowe nawodnienie. Ciemny lub 
nawet brunatny kolor wskazu-
je na odwodnienie. Zauważcie, 
że ciemny kolor moczu najczę-
ściej można zaobserwować rano 
po przebudzeniu i to nikogo nie 
powinno dziwić, bowiem przez 
standardowych 8 godz. snu nie 
spożywaliśmy żadnych płynów. 
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OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta  

Grodzisk Mazowiecki Jednostka D4

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku 
Mazowieckim Uchwały Nr 688/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D4, zmienionej 
uchwałą Nr 704/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu znajdującego się na przedłużeniu 
północno-wschodniej granicy dz. ew. nr 1/3 z obrębu 0048 na północną 
granicę obrębu 0048 dalej w kierunku wschodnim po północnej grani-
cy obrębu 0048 do punktu znajdującego się na przedłużeniu północno-
-wschodniej granicy dz. ew. nr 1/5 z obrębu 0048 na północną granicę 
obrębu 0048;

od wschodu – do północno-wschodniego narożnika dz. ew. nr 1/5 z ob-
rębu 0048, dalej po północno-wschodnich granicach dz. ew. nr 1/5, 15/1, 
15/2, 15/3 z obrębu 0048, południowymi i wschodnimi granicami dz. 
ew. nr 15/3 i 14/3 z obrębu 0048 do punktu stanowiącego południowo-
-wschodni narożnik dz. ew. nr 14/3 z obrębu 0048;

od południa – południowymi granicami działek ew. nr 14/3, 13, 12, 11  
i 8 z obrębu 0048 do punktu stanowiącego południowo-zachodni naroż-
nik dz. ew. nr 8 z obrębu 0048;

od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 8 i 1/3 z obrębu 0048  
i dalej na przedłużeniu do północnej granicy obrębu 0048.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać 
do 7 maja 2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

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

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla części  

wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie  
Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1073 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 687/2018 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagod-
nej w gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej uchwałą Nr 703/2018 
z dnia 28 marca 2018 r.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni 
narożnik dz. ew. nr 59 z obrębu Szczęsne dalej w kierunku wschod-
nim po północnej granicy obrębu ewidencyjnego Szczęsne do punk-
tu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 83 z obrębu 
Szczęsne;

od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne 
do punktu stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik;

od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne, 
do punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 83;

od zachodu – po zachodniej granicy dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne, 
po południowej granicy dz. ew. nr 59 z obrębu Szczęsne, dalej w kie-
runku północno-zachodnim po południowo-zachodniej granicy dz. ew. 
nr 59 z obrębu Szczęsne.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać 
do 7 maja 2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

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

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Grodzisk Mazowiecki,  13 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. 
Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 177/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam  
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  23 kwietnia 2018 r. do 15 maja 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 rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
14 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2018.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2018 r.

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenia

Prace związane z remontem wiaduktu 
kolejowego w ciągu linii 447 przebie-
gającej nad trasą 720 trwają już kilka 
tygodni. Wiążą się z weekendowymi 
zamknięciami tunelu i okresowym 
wprowadzeniem ruchu wahadłowe-
go. W środę z tunelu zniknęło wahadło 
i to tydzień wcześniej niż zakładano. 

Ale nie ma co świętować, bo utrud-
nienia ze swobodnym przejazdem 
przez przeprawę ponownie pojawią się  
w ten weekend i w następny. – W no-
cy z piątku (13 kwietnia) na sobotę  
(14 kwietnia) w godz. od 20.00 do 6.00 
zostanie zamknięty tunel w Brwinowie 
na czas dostawy i ustawienia wiaduktu 

B R W I N Ó W

Kolejne zamknięcie 
tunelu

Jak ciekawie spędzić weekend? Podpowiadamy
 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Nie macie jeszcze 
pomysłu na spędzenie 
nadchodzącego weekendu? 
Przygotowaliśmy dla Was 
kilka propozycji, by nie 
nudzić się w weekend. 
Wachlarz możliwości jak 
zwykle jest bardzo duży. 

W eekend można  
standardowo spę- 
dzić na wyciecz-
ce rowerowej lub  

rodzinnym spacerze, ale jeśli szu-
kacie innych rozrywek, to podpo-
wiadamy jakie imprezy czekają na 
Was w regionie.

W stolicy...
W najbliższy weekend na stadion 
PGE Narodowy wypełni się kla-
sykami motoryzacji. Wszystko za 
sprawą imprezy Auto nostalgia 
2018, czyli VIII Targów Pojazdów 
Zabytkowych. Jeśli chcecie zoba-
czyć kilkaset zabytkowych mo-
tocykli i samochodów w jednym 
miejscu to koniecznie wybierz-
cie się na tę imprezę. Motoryzacja 

PRL-u, kolekcje klubowe czy sto-
iska takich marek jak Porsche czy 
Mercedes to tylko część atrakcji. 
Wstęp na imprezę jest płatny. Bi-
lety do nabycia w cenie 22/28 zł.

… i okolicy
Miłośników elektroniki zachęcamy 
do odwiedzenia targów Electronic 
Show, które w weekend odbędą 
się w Nadarzynie w Ptak Warsaw 
Expo. Na odwiedzających będzie 
czekać szereg atrakcji, m.in. tor 
testowy, po którym będzie moż-
na przejechać się m.in. teslą, stre-
fa kosmiczna, wirtualny spacer VR 
czy strefa Star Wars. Bilety na to 
wydarzenie kosztują 20 zł. 

Aktywnie
Dla wszystkich tych którzy 
weekend chcą spędzić aktyw-
nie polecamy imprezy biegowe. 
W Pruszkowie i w Grodzisku ma-
zowieckim w każdą sobotę można 
wziąć udział w biegach w formu-
le Parkrun. Biegi startują o godz. 
9.00. W Pruszkowie biegać można 
w Parku Potulickich, a w Grodzi-
sku na Stawach Walczewskiego. 

W najbliższą sobotę o godz. 
11.00 można wziąć udział w Biegu 
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w ramach Grand Prix Historycz-
nych Biegów w Piastowie. Tym ra-
zem do pokonania będzie dystans 
966 metrów. Biuro zawodów bę-
dzie czynne od godz. 9.00 na te-
renie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy al. Tysiąclecia 7. 
Start biegu o godz. 11.00.

Kulturalnie
Szeroką ofertę na najbliższy week-
end oferują również instytucje 
kulturalne w naszym regionie. Już 
w piątek 13 kwietnia o godz. 18.00 
w Muzeum Dulag 11 w Pruszko-
ie odbędzie się zspotkanie z cy-
klu Karty Historii poświęcone 
archiwum Emanuela Ringelblu-
ma  Centrum Kultury Raszyn za-
prasza 15 kwietnia (godz.18.00) na 
monodram Jowity Budnik „Su-
permenka”. Natomiast grodzi-
skie Centrum Kultury zaprasza 
również w niedzielę na Arenę 
Gier. Wiosenna odsłona imprezy 
dedykowanej całym rodzinom. To 
spotkanie z planszówkami, gra-
mi strategicznymi oraz bitewnymi 
i.. turniejem FIFA. Start imprezy  
o godz. 13.00, apisy na turniej bę-
dą przyjmowane od godz. 12.30

pod torem nr 3 do Milanówka. W no-
cy z piątku (20 kwietnia) na sobotę  
(21 kwietnia) w godz. od 20.00 do 6.00 
ponownie zostanie zamknięty tunel  
w Brwinowie na czas dostawy i usta-
wienia wiaduktu pod torem nr 4 do 
Warszawy – zaznacza Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz gminy Brwinów. [red.] 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA  
PODKOWA LEŚNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148  

z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 308/XLV/2018 z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1,  
3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:
1) od północy: linią rozgraniczającą ul. Parkowej;
2) od wschodu: linią rozgraniczającą ul. Jana Pawła II;
3) od południa: linią rozgraniczającą ul. Bluszczowej;
4) od zachodu: wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 i 2/3  

z obrębu 0009. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa 
Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w terminie do dnia 18 maja 
2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływa-
nia na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu  
0009 położone w Mieście Podkowa Leśna.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu za-
pewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko. Z uwagi na powyższe wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się  
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (Referat In-
frastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach pra-
cy Urzędu oraz wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej 
w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa 
Leśna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie 
Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych (pokój nr 16) oraz za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
terminie do dnia 18 maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko 
lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której wniosek dotyczy. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz  
Miasta Podkowa Leśna. 

IK.6721.3.2018              

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA 
PODKOWA LEŚNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 

z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 309/XLV/2018 z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 
z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:
1) od północy: linią rozgraniczającą obszaru kolejowego;
2) od wschodu: linią rozgraniczającą obszaru kolejowego i ul. Świerkowej;
3) od południa: północną granicą działek ewidencyjnych nr 21 i 22 z obrębu 0007;
4) od zachodu: linią rozgraniczającą ul. Iwaszkiewicza i wschodnią granicą dział-

ki ewidencyjnej nr 5 z obrębu 0007. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa 
Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w terminie do dnia 18 maja 
2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007 położone 
w Mieście Podkowa Leśna. 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu za-
pewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko. Z uwagi na powyższe wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się 
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (Referat In-
frastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach pra-
cy Urzędu oraz wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej 
w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa 
Leśna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie 
Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych (pokój nr 16) oraz za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.
pl bez konieczności opatrywania ich kwalifi kowanym podpisem elektronicznym 
w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko 
lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której wniosek dotyczy. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna. 

KOMUNIKAT
Warszawska Kolej Dojazdowa 

sp. z o.o. uprzejmie 
informuje, 

że w dniach 16.04.-15.05.2018 r. 
przeprowadzi wśród podróżnych 

badania ankietowe dotyczące ilości 
przejazdów na podstawie biletów 

okresowych. 

Ankieta zostanie zamieszczona  
na stronie internetowej.  

Dodatkowo będzie istniała możliwość 
wypełnienia ankiety  

w formie papierowej, którą będzie 
można pobrać w kasach  

biletowych WKD.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w badaniach.

Ogłoszenia

Wiceminister infrastruktury Marek 
Chodkiewicz zapowiedział budowę 
tzw. ringu warszawskiego. Obwodnica 
miałaby przebiegać w odległości około 
30 – 50 km od stolicy. Według Chodkie-
wicza w ministerstwie trwają już prace 
związanym z „dużą” obwodnicą. Jest to 
jednak bardzo początkowy etap. Resort 

planuje, jak rozpocząć prace przygoto-
wawcze. – Od południa do budowy ringu 
może zostać wykorzystana droga kra-
jowa nr 50, a od północy do ringu zo-
stanie włączony planowany odcinek 
drogi ekspresowej S10 –  powiedział 
wiceminister Chodkiewicz. Spogląda-
jąc na mapę łatwo zauważyć, że duża 

obwodnica będzie przebiegać w na-
szym regionie. DK50 przecina w na-
szej okolicy takie miejscowości jak Ży-
rardów, Mszczonów czy Wiskitki, gdzie 
znajduje się węzeł autostradowy. Kiedy 
zostanie wybudowany duży ring war-
szawki? Resort nie podaje nawet przy-
bliżonej daty realizacji tej inwestycji. [AZ] 

R E G I O N

Będzie „duża” 
obwodnica Warszawy?

Kolejarze o 447. Spektakularna 
akcja przesuwania wiaty

KO L E J
We wtorkowe przedpołudnie 
na stacji w Pruszkowie 
przedstawiciele PKP 
PLK podsumowali 
dotychczasowe prace 
związane z remontem linii 
podmiejskiej. Zapowiedzieli 
też spektakularną operację 
przesunięcia zabytkowej 
wiaty na pruszkowskim 
peronie.

N a powrót pociągów 
na podmiejski szlak 
mieszkańcy naszego 
regionu czekają z nie-

cierpliwością. Dlatego tak ważne 
są każde doniesienia o zaawanso-
waniu prac i ewentualnych opóź-
nieniach w realizacji inwestycji. 
PKP PLK zapewnia, że wszystko 
idzie zgodnie z harmonogramem, 
a wrześniowy termin przywrócenia 
ruchu pociągów nie jest zagrożo-
ny. – Na szlakach między Grodzi-
skiem Mazowieckim a Warszawą 
zamontowano już prawie wszyst-
kie słupy i bramki sieci trakcyjnej. 
Wykonawca po zdemontowaniu 

starych torów przygotował od-
powiednio podtorze. Ułożono już 
prawie połowę nowych torów. 
Dojechało na budowę już 250 tys. 
ton tłucznia i kruszywa oraz 57 tys. 
podkładów. Dostarczonych będzie 
jeszcze około 60 tys. ton tłucznia 
i około 10 tys. podkładów – infor-
muje Karol Jakubowski z biura pra-
sowego PKP PLK.

Jak twierdzą przedstawiciele 
spółki, dokładają wszelkich sta-
rań aby zmieścić się w wyznaczo-
nym czasie, choć, jak przyznają, 
w trakcie prac pojawiło się kilka 

problemów i zaskoczeń. Dodają 
jednocześnie, że mają odpowied-
ni zapas czasu, aby sobie z nimi 
poradzić. O to głównie dopytywali 
włodarze Pruszkowa i Brwinowa, 
którzy również pojawili się na stacji 
PKP w Pruszkowie. Za dobrą mo-
netę mogą uznać na pewno obiet-
nicę, że na stacjach w Pruszkowie 
i Parzniewie nie będą już instalowa-
ne kłopotliwe i awaryjne podnośni-
ki. W ich miejsce pojawią się windy.

PLK szykuje się też do dość spek-
takularnej operacji czasowego 
przesunięcia zabytkowej wiaty na 

pruszkowskim peronie. – W Prusz-
kowie przebudowane będzie przej-
ście podziemne dla pieszych. 
W połowie kwietnia wykonawca 
zabuduje specjalną konstruk-
cję, dzięki której będzie możliwe 
przesunięcie połowy wiaty o około 
40 metrów w kierunku Warsza-
wy. Następnie rozpoczną się pra-
ce w przejściu podziemnym. Po 
zakończeniu robót, w sierpniu, 
wiata wróci na swoje miejsce i zo-
stanie przytwierdzona do słupów. 
Przewidziano także renowację 
obiektu. Na peronie zamontowa-
ne zostaną nowe ławki, megafony 
i tablice informacyjne. Prace wy-
konywane są zgodnie z zalece-
niami konserwatora zabytków 
– zapewnił Jakubowski.

Prace na linii podmiejskiej ma-
ją zakończyć się wiosną 2019 r. Do 
tego momentu gotowych ma być 15 
nowych rozjazdów, 7 mostów i wia-
duktów, 7 przejść podziemnych, tu-
nel w ciągu ulicy Działkowej, nowy 
przystanek w Parzniewie, 6 zmo-
dernizowanych stacji. Ruch pocią-
gów na linii podmiejskiej ma wró-
cić we wrześniu tego roku. [Red.] 
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K O N C E R T Y
W naszym regionie to 
Piastów jest pierwszym 
miastem, które rozpoczyna 
cykl imprez plenerowych. 
W majówkę, a dokładniej 
od 2 do 4 maja odbędą się 
Dni Piastowa. 

J ak co roku Piastów przy-
gotowuje atrakcje dla 
wszystkich tych, którzy 
w długi weekend nie mogli 

sobie pozwolić na wyjazd. Sze-
reg gier miejskich, konkursów 
i innych atrakcji czeka co roku 
na mieszkańców miasta. 

Harmonogram Dni Piasto-
wa jest jeszcze w przygotowa-
niu, ale już dziś wiadomo, kogo 
zobaczymy na piastowskiej 
scenie. Gwiazdami majowej 
imprezy będą Ray Wilso-
n&Band (były wokalista gru-
py Genesis) , Piękni i Młodzi, 
D-Bomb oraz Marco Bocchi-
no (występował w programach 
„Europa da się lubić” i „Ko-
cham cię Polsko!”).

Koncerty odbędą się na sce-
nie, która jak zawsze zostanie 
ustawiona na placu przy straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożar-
nej przy ul. Warszawskiej. [AZ]

Dni Piastowa już w majówkę. 
Wiemy kto wystąpi
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Milanówka 

Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez UrzĄD Miasta Milanówka. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

Wiosna zawitała już do nas na 
dobre i jest to doskonały czas 
do aktywności na świeżym 
powietrzu. Warto przyjrzeć się 
swojemu rowerowi, sprawdzić, 
czy jest sprawny po zimie i 
udać na wycieczkę rowerową.

Okazją do inauguracji sezonu 
może być otwarcie szlaku 
rowerowego Podwarszaw-

skiego Trójmiasta Ogrodów, które 
odbędzie się 22 kwietnia w trójna-
sób, bo jednocześnie w Brwinowie, 
Milanówku i Podkowie Leśnej. Bę-
dzie to impreza organizowana przez 
Sekcję Turystyki Rowerowej dzia-
łającą przy Milanowskim Centrum 
Kultury skierowana do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. W opisaną wy-
żej niedzielę z Parku Zielony Dołek 

w Milanówku (ul. Krótka 10) mię-
dzy godziną 11:00 a 12:00 zaczną 
wyruszać grupy rowerzystów pla-
nujących objechać trasę. Podobnie 
rzecz będzie miała się w Brwino-
wie i Podkowie Leśnej. W Brwino-
wie miejscem startu będzie Rynek, 
a w Podkowie Leśnej Urząd Miasta 
(ul. Akacjowa 39/41). Wszystkie miej-
sca startu będą pod czujną opie-
ką instruktorów.

Rowerzyści zostaną zaopatrzeni 
w przewodnik „Rowerowy Milanó-
wek” wydany w ramach Milanow-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
2017. Przewodnik zawiera, aż 5 tras 
rowerowych po Podwarszawskim 
Trójmieście Ogrodów. Trasy nr 1 
(Milanówek), nr 2 (Podkowa Le-
śna) i nr 3 (Brwinów) składają się 
na liczącą około 23 kilometrów pętlę. 

Pętla została skonstruowana w ta-
ki sposób, aby można było poko-
nać ją, startując z dowolnego miasta 
i udając się w dowolnym kierunku. 
W przewodniku znajdują się dodat-
kowo dwie trasy po Milanówku: za-
bytkowa i rekreacyjna.

Po przejechaniu pełnej pętli ( lub 
w wypadku startu z Brwinowa i Pod-
kowy dotarciu do Milanówka) w Par-
ku Zielony Dołek uczestnicy wezmą 

ul. Kościuszki 45, tel.: 22 758 30 61
www.milanowek.pl

Otwieramy sezon rowerowy 
w Milanówku!

udział w grillu, wysłuchają rowero-
wych opowieści, a także wzbogacą 
się o kilka rowerowych gadżetów. 

„Rowerowy Milanówek” to 
nie tylko przewodnik, ale przede 
wszystkim inicjatywa realizowana 
w Milanówku. To założenie wspie-
rające projekty i wydarzenia rowe-
rowe, promujące zdrowy styl życia, 
zachęcające do łatwego dojazdu do 
pracy, szkoły lub na zakupy oraz 
spędzania wolnego czasu na rowe-
rze. Kolejne działania w tym sezo-
nie jeszcze przed nami.

Gorąco zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do udziału w zbli-
żającym się wydarzeniu!

Michał Słowiński
Milanowskie Centrum Kultury

Centrum Informacji 
Turystycznej w Milanówku

 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez GminĘ Michałowice. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

P R O M O C J A

Urząd 
Gminy 

Michałowice 
zatrudni:

inspektora/
/podinspektora 
ds. drogowych

Szczegóły ogłoszenia 
o naborze na stronie 

www.bip.michałowice.pl 
w zakładce oferty 

pracy

Termin 
składania ofert: 
20 kwietnia br.

Dotację będzie mógł otrzymać jednorazowo właściciel nieruchomości, tylko 
raz w  trakcie trwania programu, składając jeden wniosek o  udzielenie 
dotacji celowej.

Aby otrzymać dotację dotychczasowy użytkowany piec spalający paliwo 
stałe (węgiel, drewno, koks) musi ulec trwałej likwidacji; 

Dotacja przysługuje na zakup nowego pieca gazowego, nie obejmuje 
natomiast kosztów opracowania projektu instalacji, montażu instalacji, 
przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, 
doprowadzenia przyłącza gazowego, kosztów wykonania audytu 
energetycznego; 

Dotacja przydzielana będzie w wysokości 7.000,00 zł brutto, jednakże nie 
więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca;

Zakupiony nowy piec gazowy powinien należeć do urządzeń 
niskoemisyjnych, które posiadają sprawność wytwarzania ciepła określoną 
w dokumentacji technicznej, wyższą niż 92% oraz spełniają aktualne normy 
związane z ochroną środowiska;

Złożenie wniosku o dotację celową do Urzędu Gminy Michałowice do dnia 
31 maja 2018 roku wraz z wymaganymi załącznikami;

Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności 
w ramach przeznaczonych na ten cel przez Gminę środków finansowych;

Dotację będzie można otrzymać po podpisaniu umowy dotacji, której 
stronami będzie Gmina i Wnioskodawca;

Nowy piec gazowy musi zostać zakupiony po podpisaniu umowy
o udzielenie dotacji celowej z Gminą Michałowice; 

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE 
DOFINANSOWANIA WYMIANY PIECA:

GDZIE?
URZĄD GMINY
MICHAŁOWICE
Reguły, 
ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 
05-816 Michałowice
Biuro podawcze

INFORMACJA
kom +48 664 932 975
tel. (22) 350 91 74
tel. (22) 350 91 18
piece@michalowice.pl

JAK?
MIESZKAŃCÓW 
KTÓRZY CHCĄ 
OTRZYMAĆ
DOTACJĘ Z GMINY
ZAPRASZAMY
DO URZĘDU GMINY
MICHAŁOWICE WRAZ
Z WYPEŁNIONYM
WNIOSKIEM 
O UDZIELENIE 
DOTACJI CELOWEJ

SPOTKANIA INFORMACYJNE:
16.04, 17.04, 23.04 godz. 18.00

Sala multimedialna, parter UG Michałowice
PUNKT KONSULTACYJNY:

19.04 i 20.04 godz. 8.00-16.00
Sala Obsługi Interesanta, parter UG Michałowice

Wniosek o udzielenie dotacji celowej został
zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Michałowice:
www.piece.michalowice.pl

DOTACJA PRZYDZIELANA 
BĘDZIE W WYSOKOŚCI 

7 000 ZŁ BRUTTO, 
JEDNAKŻE NIE WIĘCEJ 

NIŻ 100% PONIESIONYCH 
KOSZTÓW ZAKUPU PIECA

Gmina Michałowice
umożliwia otrzymanie dotacji na zakup 
pieca gazowego, który zastąpi obecnie 
użytkowany piec spalający paliwo stałe 

(węgiel, drewno, koks).

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 
OD 19.04.2018 R.

RUSZA PROGRAM
WYMIANY PIECÓW

WĘGLOWYCH
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA  
PODKOWA LEŚNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę  

nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 310/XLV/2018 z dnia 
28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1  
w Podkowie Leśnej.
Granice obszaru do objęcia projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmują cały obszar obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego i mają następujący przebieg:
1) od północnego-wschodu: północna granica administracyjna Miasta Podkowa  

Leśna oraz południowa granica działki ewidencyjnej nr 4/1 z obrębu 0001;
2) od południa: linia rozgraniczająca drogi wojewódzkiej nr 719;
3) od zachodu: linia rozgraniczająca ul. Gołębiej.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
będą ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu i kształtowania za-
budowy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany 
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta 
Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w terminie do dnia 
18 maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowi-
sko. Z uwagi na powyższe wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (Referat Infrastruktury 
Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu oraz 
wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu 
Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, ustnie do pro-
tokołu w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komu-
nalnej i Zamówień Publicznych (pokój nr 16) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 18 maja 2018 r.  
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski zło-
żone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do 
rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. 

Ogłoszenia

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 13 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.  
Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 177/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o drugim wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają:

Od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25 po północnej granicy obrębu 
Odrano Wola do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 314 z obrębu 25.

Od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 314 z obrębu 25 po wschodniej granicy obrębu 
Odrano Wola do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 298 z obrębu 25.

Od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 298 z obrębu 25 po południowej granicy 
działki ew. nr 298 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 269/1 z obrębu 25, po południowej granicy działki ew. nr 525 z obrębu 25, 
przez działkę ew. nr 213 z obrębu 25 do punktu na zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie 
południowej gracy działki 252 z obrębu 25.

Od zachodu – zaczynając od punktu na zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie 
południowej gracy działki 252 z obrębu 25 po zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 25 do północno-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach  
od 23 kwietnia 2018 r. do 15 maja 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 14 maja 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 
6 czerwca 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.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

 Anna Zwolińska  

P R U S Z KÓ W
Na oficjalne otwarcie CKiS 
w Pruszkowie jeszcze 
trzeba poczekać, ale 
mieszkańcy mogą już 
korzystać z niektórych 
atrakcji. W najbliższych 
dniach w CKiS wystartuje 
cykl filmowy „Dobre kino 
na dobry początek!”.

B udynek CKiS jest goto-
wy na przyjęcie miesz-
kańców. Instytucje, 
które mają w nim dzia-

łać (MOK „Kamyk”, ZTL „Prusz- 
kowiacy”) szykują się do wiel- 
kiej przeprowadzki. Na ożywie-
nie CKiS trzeba jeszcze pocze- 
kać, ale...

Sale kinowo-widowiskowe są 
już w pełni wyposażone. Dyrekcja 
CKiS dla mieszkańców przygo-
towała niespodziankę i na dłu-
go przed oficjalnym otwarciem 
obiektu zaprasza na pokazy fil-
mowe. – Rozpoczynamy cykl 
„Dobre kino na dobry początek!”. 
Start już w piątek trzynastego? 

najmłodszych – czytamy na fan-
page'u CKiS.

Bilety są dostępne na stro-
nie kupbilecik.pl (https://www.
kupbilecik.pl/obiekt-2177-cen-
trum.kultury.i.spo…) oraz godzi-
nę przed seansem w CKiS.

Pruszkowskie Centrum Kultury  
i Sportu zaprasza na filmowe seanse

To na pewno będzie szczęśliwy 
dzień, zapraszamy na pierwsze 
pokazy filmowe do Sali Widowi-
skowej w nowym budynku CKiS. 
Nasz cykl rozpoczynają dwa filmy: 
„Twarz” Małgorzaty Szumowskiej 
oraz „Luis i obcy” specjalnie dla 

P R U S Z K Ó W
Mamy dobrą wiadomość 
dla miłośników aktywnego 
wypoczynku. Niebawem do 
Pruszkowa powrócą kajaki.

W ypożyczalnia kaja-
ków, która w każ-
de wakacje działa 
w pruszkowskim 

Parku Potulickim jest jedną 
z ulubionych atrakcji miesz-
kańców. I w tym roku prusz-
kowianie będą mogli podziwiać 
park z nieco innej perspekty-
wy. Ruszyły już przygotowania 
do sezonu kajakowego. – Ka-
jaki mamy jeszcze schowane, 
ale już przygotowujemy się do 
startu sezonu. Jeśli radni miej-
scy zatwierdzą nam finanso-
wanie projektu, to będziemy 
mogli ruszać z wypożyczalnią  
– mówi nam Jacek Elżanowski, 
dyrektor pływalni „Kapry”, któ-
ra odpowiada za wypożyczal-
nię kajaków. 

Warto podkreślić, że w tym ro-
ku, podobnie jak w latach ubieg- 

Jednak przed uruchomieniem 
wypożyczalni trzeba jeszcze 
wykonać kilka prac. – Chcieli-
byśmy stworzyć niewielkie za-
plecze na tyłach restauracji, ale 
musimy się jeszcze porozumieć 
z właścicielem – mówi nam Ja-
cek Elżanowski. – Musimy rów-
nież wykonać nowy pomost do 
wsiadania. Chodzi o to by miesz-
kańcom wygodniej wsiadało  
się do kajaków – dodaje. [AZ]

Kajaki w „Potuliku”  
na majówkę? 

łych, wypożyczenie kajaków 
będzie darmowe. Zaintere-
sowanie kajakami jest coraz 
większe w ubiegłym sezonie 
kajaki wypożyczono aż 5500 
razy. W tym roku ten „rekord” 
może zostać pobity. – Chcieli-
byśmy wystartować z wypoży-
czalnią nieco wcześniej. Mamy 
nadzieję, że uda nam się otwo-
rzyć sezon w majówkę – za-
znacza Elżanowski.
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Twarz
13.04 (piątek) – 19.00
14.04 (sobota) – 19.00
15.04 (niedziela) – 18.00
20.04 (piątek) – 20.00
21.04 (sobota) – 20.00
22.04 (niedziela) – 18.00

Luis i obcy
14.04 (sobota) – 15.00
15.04 (niedziela) – 15.00
21.04 (sobota) – 15.00
22.04 (niedziela) – 15.00
Bilet normalny - 20zł
Bilet ulgowy - 17zł

H A R M O N O G R A M  P O K A Z Ó W :
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23° Piątek
13 kwietnia Sobota

14 kwietnia
Niedziela  

15 kwietnia 
Poniedziałek  
16 kwietnia

Wtorek  
17 kwietnia 

Środa  
18 kwietnia

Czwartek  
19 kwietnia 

23° 24° 25° 23° 19° 20°

C I E K A W O S T K A
Tak dobrze widzicie. Kostka 
Rubika też ma swoje 
święto. Obchodzimy je 
17 kwietnia.

K ostkę Rubika stworzył 
węgierski architekt 
Ernö Rubika. „Za-
bawka” powstała jako 

pomoc naukowa dla studentów. 
Chodziło o to by ułatwić uczniom 
wyobrażenie przestrzeni. Sam 
Rubik nie był pewien czy zdo-
ła przywrócić swojemu wyna-
lazkowi pierwotną pozycję by 
na każdej z sześciu ścian znaj-
dowały się kostki jednego kolo-
ru. Nie było to łatwe, bowiem na 
ułożenie kostki jest aż 43 biliony 
kombinacji! 

Rubikowi ułożenie kost-
ki zajęło... miesiąc. Dziś rekord 
w układaniu kostki wynosi 4,96 s. 
Ustanowił go we wrześniu ubie-
głego roku Patric Ponce. Jeszcze 
szybciej kostkę Rubika w ubie-
głym roku ułożył robot stworzo-
ny przez inżyniera Alberta Beera. 
Robot ułożył kostkę wykonując 
21 ruchów i zajęło mu to zaled-
wie... 0,37 sekund. A Wy układa-
cie Kostkę Rubika? [AZ]

Dzień  
Kostki Rubika
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Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia  
prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D4

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 688/2018 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D4, zmienio-
nej uchwałą Nr 704/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na śro-
dowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka D4.

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

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu znajdującego się na przedłużeniu północno-wschodniej granicy dz. ew. nr 
1/3 z obrębu 0048 na północną granicę obrębu 0048 dalej w kierunku wschodnim po północnej granicy obrębu 
0048 do punktu znajdującego się na przedłużeniu północno-wschodniej granicy dz. ew. nr 1/5 z obrębu 0048 na 
północną granicę obrębu 0048;

od wschodu – do północno-wschodniego narożnika dz. ew. nr 1/5 z obrębu 0048, dalej po północno-wschodnich 
granicach dz. ew. nr 1/5, 15/1, 15/2, 15/3 z obrębu 0048, południowymi i wschodnimi granicami dz. ew. nr 15/3 
i 14/3 z obrębu 0048 do punktu stanowiącego południowo-wschodni narożnik dz. ew. nr 14/3 z obrębu 0048;

od południa – południowymi granicami działek ew. nr 14/3, 13, 12, 11 i 8 z obrębu 0048 do punktu stanowiącego 
południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 8 z obrębu 0048;

od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 8 i 1/3 z obrębu 0048 i dalej na przedłużeniu do północnej granicy 
obrębu 0048.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 7 maja 2018 r. mogą składać 
wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  
i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do 
protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

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

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia  
prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 687/2018 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie 
Grodzisk Mazowiecki, zmienionej uchwałą Nr 703/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na śro-
dowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie  
ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

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

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 59 z obrębu Szczęsne 
dalej w kierunku wschodnim po północnej granicy obrębu ewidencyjnego Szczęsne do punktu stanowiącego 
północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne;

od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne do punktu stanowiącego jej południowo-
-wschodni narożnik;

od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne, do punktu stanowiącego południowo-
-zachodni narożnik dz. ew. nr 83;

od zachodu – po zachodniej granicy dz. ew. nr 83 z obrębu Szczęsne, po południowej granicy dz. ew. nr 59  
z obrębu Szczęsne, dalej w kierunku północno-zachodnim po południowo-zachodniej granicy dz. ew. nr 59  
z obrębu Szczęsne.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 7 maja 2018 r. mogą składać 
wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  
i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do 
protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres  
e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki orga-
nizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

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

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez GminĘ Brwinów. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Powstają 
drogi 
rowerowe

R owerzyści mogą już 
korzystać z wybudo-
wanych pod koniec 
ubiegłego roku cią-

gów pieszo-rowerowych wzdłuż 
ulicy Przejazd na odcinku od 
ul. Sochaczewskiej do ul. Msz-
czonowskiej oraz wzdłuż ulicy 
Sochaczewskiej na odcinku od 
ulicy Przejazd do rowu RS – 11.

Obecnie trwają prace przy bu-
dowie ścieżki rowerowej w ciągu 
ulicy Piłsudskiego w Brwino-
wie na odcinku od ulicy Woydy 

Trwa budowa ścieżek rowerowych 
w ramach projektu „Rozwój systemu 
dróg rowerowych w Gminie Brwinów”. 

w kierunku Kotowic. Ścieżka 
o szerokości 2 m będzie odda-
lona od jezdni i oddzielona pa-
sem zieleni. Prace mają potrwać 
do końca czerwca 2018 r.

Przy okazji zbliżającej się 
przebudowy ulicy Granicznej 
powstanie nowa ścieżka rowe-
rowa o długości ok. 700 m. Prze-
targ został rozstrzygnięty, a pra-
ce mają zakończyć się na po-
czątku września. 

Został ogłoszony przetarg na 
przebudowę ścieżki rowerowej 

i ciągu pieszo-rowerowego w uli-
cy Wilsona i ulicy Sportowej 
w Brwinowie na odcinku od skrzy-
żowania z DW 719 do skrzyżo-
wania z ulicą Lilpopa oraz na bu-
dowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi gminnej z Brwinowa do 
Grudowa na odcinku od rowu 
RS-11 do skrzyżowania w Grudo-
wie. Jeżeli uda się wybrać wyko-
nawcę to prace mają zakończyć 
się w połowie września.

Rowerzyści zyskują coraz wię-
cej bezpiecznych połączeń ro-

P R O M O C J A

werowych na terenie gminy Brwi-
nów.  Jeszcze kilka lat temu ro-
werzyści poruszali się wraz z ru-
chem samochodowym, skrajem 
jezdni. Teraz warunki do jazdy 
rowerem poprawiają się z każ-
dym zrealizowanym zadaniem.

Projekt „Rozwój systemu dróg 
rowerowych w Gminie Brwi-
nów” otrzymał dofi nansowanie 
4,8 mln zł ze środków UE – Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowiec-
kiego 2014–2020.

W sobotę 14 kwietnia 2018 r. w brwinowskiej Zagro-
dzie (ul. Grodziska 57) w godzinach 10-16 odbędzie 

się wiosenny Jarmark Sztuki – malarstwo, grafi ka, rze-
miosło artystyczne, biżuteria, starocie.

Jarmark Koła Sztuki 
w Zagrodzie
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502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

AKCJA WIOSNA

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY I NAJLEPSZY
OGRODNICZY W MIEŚCIE

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

PARTNER HANDLOWY

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni 
księgową: 
vero-mona@wp.pl 

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

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

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

 ► Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel.: 696-039-978 

 ► Praca dla pana przy 
sprzątaniu magazynu 
w Parzniewie, 
tel. 504 204 700 

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

Zatrudnię 2 osoby 
do pracy w lokalu 
gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. 
Kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed 
godzina 12 lub po 
godzinie 20). 
Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 
57 m2 os. Staszica 
215 000 tys. 694-127-292 

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 

Rekreacja

 ► Mazury 7 dni 600 zł las, 
jezioro, kameralnie. 
Tel.: 896-211-780. 
www.szczepankowo.pl 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Drzewa, krzewy – 
ścinanie, pielęgnacja. 
Usuwanie pni/karp 
frezarką. 
Tel. 661-880-661 

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

 ► Elektryk, pomiary 
elektryczne 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Meble na wymiar 
604-461-050 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334

Dam pracę

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

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

 ► Przyjmę do pracy 
w sklepie spożywczo-
mięsnym od zaraz. 
507-430-591. 
Pruszków 

 ► Szlifi erza: wałki, 
otwory, płaszczyzny 
w Pruszkowie. 
Tel.: 606-742-496 

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

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

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
 

tel.  539 959 186

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

Szkolenia BHP
 - wstępne, okresowe
 694-127-292 

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

 ► Wentylacja, rekuperacja 
500-300-402 

 ► 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 

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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