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PRUSZKÓW

To będzie duże 
wydarzenie dla 
Pruszkowa i okolicz-
nych miejscowości! 
10 listopada (sobota) 
odbędzie się oficjalne 
otwarcie pruszkowskie-
go Centrum Handlowo-
-Rozrywkowego 
Nowa Stacja 
przy ul. Sienkiewicza. 
Rozpoczęcie 
ceremonii o godz. 10. 

WIĘCEJ NA STR. 02

9 listopada 2018 (NR 471)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

R E K L A M A

Nowa Stacja otwiera 
swoje podwoje

N a tego typu inwesty-
cję wielu mieszkańców 
Pruszkowa czekało od 
dawna. Do tej pory aby 

zrobić zakupy w sklepach znanych 
marek tzw. sieciówkach lub wybrać 
się do kina trzeba było najpierw do-
jechać do stolicy. Od nadchodzącej 
soboty wszystko co tak naprawdę 
będzie nam potrzebne znajdziemy 
w jednym miejscu, przy ul. Sienkie-
wicza, nieopodal stacji PKP, w miej-
scu dawnej fabryki Mechaników. 

Z zewnątrz budynek Nowej Stacji 
od kilku dni prezentuje się w pełnej 
krasie. Główne wejście umieszczo-
no od strony torów PKP. Ozdobiono 
je tafl ami szkła oraz płytami in-
spirowanymi kortenem (elemen-
tami, które przypominają blachę 
pokrytą charakterystycznym 

ROZMOWA
Paweł Makuch: Jestem zaszczycony 
kredytem zaufania  / str. 15 /

REGION
Odra zaatakowała między innymi 
w Pruszkowie  / str. 8 /

BRWINÓW
Porzuciła zwłoki noworodka. 
„Zabiła świadomie”  / str. 16 /

 S
ew

er
yn

 D
ęb

iń
sk

i 
 

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

rdzawym nalotem). Wszystko to 
ma nawiązywać właśnie do toro-
wiska oraz konstrukcji fabrycz-
nych. W ten sposób inwestor 
symbolicznie zaznaczył dawną 
funkcję tego terenu. Bez wątpie-
nia budynek może się podobać, 

jest nowoczesny, skomponowany 
ze współgrających materiałów, ale 
dla klientów z pewnością najważ-
niejsza będzie oferta. A tutaj mamy 
w czym wybierać.
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rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
przypada 11 listopada. Świętujmy wspólnie! 100.

MIEJSCA 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

R E K L A M A

Obecnie centra handlowe budu-
je się zgodnie z zasadą – wszyst-
ko w jednym miejscu. Tak też 
jest w przypadku Nowej Stacji. 
O to jakie sklepy powinny poja-
wić się we włościach budynku 
inwestor spytał mieszkańców. 
Przeprowadzono badanie, któ-
re zrealizowała firma Millward 
Brown. Przyszli klienci wyrazili 
swoje życzenia dotyczące asor-
tymentu. Zgodnie z ich wska-
zówkami w Nowej Stacji znajdą 
się sklepy znanych i lubianych 
sieci z każdej branży: modowej, 
wnętrzarskiej, kosmetycznej, 
sportowej, kulturalnej i dzie-
cięcej, tworząc kompleksową 
ofertę zakupową dla całych ro-
dzin. Zadbano też o szeroki wa-
chlarz dostępnych usług, takich 
jak pralnia, fryzjer czy punkty 
telefonii komórkowej. W stre-
fie gastronomicznej zagoszczą 
renomowane marki restauracji 
sieciowych, z urozmaiconym 
menu, zaspokajającym różno-
rodne gusta i apetyty. Łącznie 
na powierzchni 27 tys. m kw. 
będzie działać ok. 100 sklepów 
i punktów usługowych. 

I to nie wszystko. Powstanie 
tam również Multikino w nowej 
odsłonie wizerunkowej z wygod-
niejszymi fotelami i siedmioma 
klimatycznymi salami kinowymi, 
bogato wyposażony klub fi tness 
Zdrofi t oraz sala zabaw Fikołki 
oferująca najmłodszym nie tyl-
ko zabawę, ale również rozmaite 
zajęcia dydaktyczne i rozwojowe. 
Warto wspomnieć, że na terenie 
całego centrum będzie dostęp-
ne bezpłatne wi-fi . 

A co takiego będzie działo 
się w czasie otwarcia centrum 
handlowego, czyli w najbliższą 
sobotę? Przygotowano wiele 
atrakcji dla nowych klientów: 
szalony konkurs dla miłośni-
ków podróży pt. „Pakujemy 
Manatki”, w którym uczestni-
cy będą mieli możliwość wyka-
zać się swoimi umiejętnościami 
szybkiego i sprytnego układania 
rzeczy w walizkach, przed pu-
blicznością wystąpi znany polski 
beatboxer Blady Kris, na piętrze 
powstanie miniaturowa fabryka, 
gdzie w technologii 3D zostanie 
wydrukowany model pociągu. 
Gości przywita humanoidal-
ny robot Zenon, który z chęcią 
z Wami porozmawia. Dzieci nie 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nowa Stacja otwiera swoje podwoje

W Nowej Stacji będzie można znaleźć:
 Carrefour 
 Rossmann 
 Douglas
 RTV EURO AGD
 Rebel Electro
 Jysk
 Home&You 
 H&M 
 CCC
 Deichmann
 Reserved
 Reserved Kids
 Sinsay, 

 Orsay 
 Carry 
 Top Secret 
 Diverse 
 Tatuum 
 Wólczanka 
 Vistula 
 Martes Sport 
 4F 
 Empik 
 Świat Książki 
 Uczy i bawi 
 Vision Express 

 Paris Optique 
 SWISS 
 Time Trend 
 Yes 
 Briju 
 Apart 
 Ziaja 
 Czas na herbatę 
 Arkadius – salon fryzjerski 
 pralnia 3 bąble 
 McDonalds 
 Olimp 
 Pizza Hut Express 

 ThaiWok
 Jesz Lody Tradycyjne
 Grycan
 Itaka
 Rainbow Tours
 TUI 
 Plus
 Orange
 Multikino
 Fitness Zdrofi t
 Sala Zabaw Fikołki

Stacja Małego Konstruktora, 
Stacja  Małego Fotografa i wie-
le  innych niespodzianek będzie 
czekać w sobotę na najmłod-
szych. Dzieci, które na „bilecie 
na dobrą zabawę” rozdawanym 

przez animatorów, zbiorą kom-
plet pieczątek, będą mogły ode-
brać atrakcyjną nagrodę. W tym 
dniu ze stacji WKD w Pruszkowie 
do Nowej Stacji kursować będzie 
bezpłatna kolejka samojezdna.

Do Nowej Stacji dojedziecie 
samochodami (800 miejsc par-
kingowych), a także pociągiem 
(bliskość dworca PKP) oraz in-
nymi środkami komunikacji, 
m.in. autobusami. 

będą mogły narzekać na nudę! 
Stacja Maluszka, Stacja Mecha-
ników, Stacja Kolejkostrada, 
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Czy zwycięstwo w drugiej turze było zaskoczeniem? Raczej nie, ale proszę niech to nie 
zabrzmi nieskromnie. Robiąc coś należy się liczyć z konsekwencjami i brać to pod uwagę. 
Startując w wyborach chce się je wygrać i gdzieś głęboko w sercu miałem nadzieję 
na sukces. Paweł Makuch, prezydent elekt Pruszkowa. Cała rozmowa na str 15
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WYBORY 2018

Niedziela 4 listopada przyniosła ostateczne roz-
strzygnięcie wyborów samorządowych w naszym 
regionie. Mieszkańcy Pruszkowa, Piastowa, Mila-
nówka i Michałowic zdecydowali kto zasiądzie za 
sterami gmin na najbliższe pięć lat.

Wybory samorządowe 2018 – Pruszków

F R E K W E N C J A            44,97%

J edną z największych nie-
spodzianek jest zmiana na 
fotelu prezydenta Prusz-
kowa. Z wyścigu zwycięsko 

wyszedł Paweł Makuch  (wywiad 
na str. 15). Makuch zdobył nie-
spełna 500 głosów więcej od 
Jana Starzyńskiego.

Zmiana na stanowisku burmi-
strza nastąpiła również w Mila-
nówku. Wiesława Kwiatkowska 
po czterech latach sprawowa-
nia rządów nie otrzymała po-
nownego mandatu zaufania od 
mieszkańców. Na stanowisku 
burmistrza zastąpi ją Piotr Re-
miszewski. W Michałowicach 

Wybory samorządowe 2018 – Michałowice

F R E K W E N C J A                61,98%

Krzysztof Grabka

48,11%
Małgorzata Pachecka

51,89%

Wybory samorządowe 2018 – Piastów

F R E K W E N C J A            44,25%

Magdalena Bonarowska

31,73%

Wybory samorządowe 2018 – Milanówek

F R E K W E N C J A             56,73%

z urzędem gminy musi pożegnać 
się Krzysztof Grabka. Za sterami 
gminy na następne pięć lat sta-
nie Małgorzata Pachecka.

W Piastowie stanowisko bur-
mistrza nadal będzie piastował 
Grzegorz Szuplewski, który 
w wyborczej „dogrywce” po-
konał Małgorzatę Bonarowską. 

Przypomnijmy w pierwszej tu-
rze wyborów w naszym regio-
nie wygrali: Arkadiusz Kosiński 
(Brwinów), Grzegorz Benedyk-
cinski (Grodzisk Mazowiecki), 
Dariusz Zwoliński (Nadarzyn), 
Artur Tusiński (Podkowa Leśna), 
Andrzej Zaręba (Raszyn). 

Druga tura wyborów 
samorządowych 

za nami

Paweł Makuch

51,89%
Jan Starzyński

48,92%

Piotr
Remiszewski

62,91%
Wiesława

Kwiatkowska

37,09%
Grzegorz Szuplewski

68,27%

Co dalej z pałacem 
w Brwinowie?

już objęte umową, projektem 
budowlanym i ważnym pozwo-
leniem na budowę – wyjaśniał 
na początku wakacji burmistrz 
Arkadiusz Kosiński.

Umowę rozwiązano, a gmi-
na przystąpiła do poszukiwania 
firmy, która remont dokoń-
czy. Niestety, bezskutecznie. – 
W ostatnim czasie dwukrotnie 
ogłaszaliśmy przetarg na wy-
konanie remontu-rewaloryza-
cji zabytkowego pałacu w parku 
z przeznaczeniem na działal-
ność kulturalną i edukacyjną, 
zakładając wykonanie prac bu-
dowlanych w krótkim czasie do 
końca czerwca 2019 r. Niestety 
otrzymywaliśmy oferty znacznie 

przekraczające nasz kosztorys 
inwestorski – mówi nam bur-
mistrz Kosiński. – Dlatego też, 
z uwagi na otrzymane 3 milio-
nowe dofi nansowanie unijne, 
zwróciliśmy się do Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych z wnioskiem 
o przedłużenie terminu realizacji 
tego zadania, licząc na to, że wy-
dłużenie terminu wykonania prac 
budowlanych znacząco zmniejszy 
wyceny ofertowe potencjalnych 
wykonawców – dodaje.

Jednostka przychyliła się do 
prośby. – Niedawno otrzymali-
śmy zgodę MJWPU na wydłuże-
nie terminu rozliczenia dotacji 
unijnej do września 2020 r., co 

oznacza, że prace budowlane 
powinniśmy zakończyć najpóź-
niej w II kwartale 2020 r. Dla-
tego też, wystąpiłem do Rady 
Miejskiej w Brwinowie o zgo-
dę na zmianę harmonogramu 
finansowania tej inwestycji. 
Mam nadzieję, że brwinowscy 
radni pozytywnie zaopiniują 
moje propozycje i na najbliż-
szej sesji 6 listopada dokonają 
przesunięć fi nansowych otrzy-
manej dotacji unijnej i nasze-
go wkładu własnego. Wówczas 
będziemy mogli ogłosić ko-
lejny przetarg już z dłuższym 
terminem realizacji, licząc na 
korzystniejsze oferty – zaznacza 
brwinowski włodarz.  EL
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Ruszył remont kładki 
przy ul. Majowej

PRUSZKÓW

Zgodnie z zapowiedzia-
mi 5 listopada ruszył 
remont kładki nad 
torami PKP w Pruszko-
wie. Przeprawa łącząca 
ul. Majową i ul. 3 Maja 
niebawem zostanie po-
nownie udostępniona 
mieszkańcom.

O tym, że kładka przy 
ul.  Majowej jest 
w kiepskim stanie 
technicznym wiado-

mo było od dawna. Dlatego władze 
Pruszkowa podjęły decyzję o za-
projektowaniu nowej kładki i bu-
dowie obiektu od nowa. Kłopot 
w tym, że stan techniczny kładki 
pogorszył się na tyle, że w lipcu 

przeprawę trzeba było wyłączyć 
z użytkowania.

Na budowę nowej kładki trze-
ba jeszcze poczekać. Na fi niszu 
są prace związane z przygoto-
waniem dokumentacji projek-
towej. Później trzeba będzie 
znaleźć wykonawcę prac. Wła-
dze Pruszkowa zdecydowały 
jednak, że przed generalną prze-
budową, kładka przejdzie doraź-
ny remont, który umożliwi jej 
otwarcie jeszcze w listopadzie. 

– Zakładamy, że roboty po-
trwają około dwóch tygodni 
– mówi nam Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem to jest szansa, że kład-
ka przy Majowej będzie czynna 
po 19 listopada.  AZ 

BRWINÓW

Kilka miesięcy temu 
gmina zerwała umowę 
z wykonawcą remontu 
zabytkowego pałacu 
w Parku Miejskim 
w Brwinowie. 
Jaka przyszłość 
czeka ten obiekt?

P oczątkowo nic nie 
zwiastowało proble-
mów. Przetarg na 
przeprowadzenie prac 

w ubiegłym roku wygrało kon-
sorcjum fi rm Instal Warszawa 
S.A. oraz Polskie Pracownie 
Konserwacji Zabytków S.A. To 
przedsiębiorstwa z dużym do-
świadczeniem w przywracaniu 
blasku zabytkom. Optymizm 
związany z rozpoczęciem re-
mont był spory. Kilka miesię-
cy temu okazało się jednak, 
że pojawiły się kłopoty z na-
leżytym wykonywaniem obo-
wiązków przez wybrane firmy. 
– Ze strony wykonawcy poja-
wiły się najpierw opóźnie-
nia, a następnie oczekiwania 
finansowe znacznie wykracza-
jące poza ustaloną kwotę. Nie 
mogliśmy przyjąć propozycji 
wykonania za dodatkowe wy-
nagrodzenie prac, które były 
uwzględnione w przetargu i są 
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WIELKIE
OTWARCIE

Tefal żelazko 
parowe 

„Access” 
2000 W

Jack & Jones
męskie jeansy
różne odcienie i rozmiary

10 % NA WSZYSTKO*
* Rabat obowiązuje tylko w sklepie w 05-800 Pruszków, ul. Sienkiewicza 19 i jest udzielany na kasie w dniach 10.11.2018.

Akcja nie łączy się z innymi rabatami. Rabat nie dotyczy bonów podarunkowych.

CZEKAMY 
NA 

CIEBIE!

OFERTA SPECJALNA | TYLKO NA OTWARCIE +++ OFERTA SPECJALNA | TYLKO NA OTWARCIE

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko 
w ilościach detalicznych. Różnice w kolorach wynikają 
z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek.

KiK Textil Sp. z o.o. · ul. Legnicka 21 A · PL 53-671 Wrocław

Zajrzyj na naszego bloga: blog.kik.pl 
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl   
Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

www.kik.pl

10.11.2018 Pruszków, ul. Sienkiewicza 19

Godziny otwarcia: 

pon.-sob. 09.00 - 20.00  
niedz.  10.00 - 18.00
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Długi weekend w listopadzie? Czemu nie! Zwłasz-
cza, że sejm przegłosował, a prezydent podpisał 
ustawę o obowiązkowym dniu wolnym 12 listo-
pada. W nocy z 23 na 24 października posłowie 
do kalendarza wprowadzili nowy dzień wolny od 
pracy. Skąd ten pomysł. Narodowe święto 11 listo-
pada przypada w niedzielę. Choć to tzw. „czerwo-
na kartka w kalendarzu” to zgodnie z kodeksem 

pracy nie należy nam się dzień do odbioru. Dlate-
go posłowie zrobili nam prezent i ustanowili dzień 
12 listopada dniem wolnym od pracy. Po co ten 
zabieg? Jak tłumaczą posłowie – by godnie świę-
tować setną rocznicę odzyskania niepodległości. 
Warto dodać, że 12 listopada będzie obowiązywał 
zakaz handlu ,więc wszystkie sklepy, markety i ga-
lerie handlowe będą nieczynne.  AZ

REGION

12 listopada wolny 
od pracy i z zakazem handlu 
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WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE 3000 BRUTTO + NAGRODA  
ZA OBECNOŚĆ 550 ZŁ BRUTTO ORAZ PREMIA UZALEŻNIONA  
OD INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW MAX 1850 ZŁ BRUTTO

MIEJSCE PRACY: PARZNIEW K. PRUSZKOWA

OFERUJEMY:

MAGAZYNIER KOMPLETACJI

i wiele innych świadczeń 
socjalnych

bezpłatny dowóz
do pracy

wyprawki 
dla noworodków 
i pierwszoklasistów

pakiety prywatnej 
opieki medycznej

bezpłatne obiady
paczki na święta 
dla pracowników 
i ich dzieci 

umowę o pracę 
bez okresu próbnego

kartę multisport

REGION

Od 10 października 
do 6 listopada 
w powiecie pruszkow-
skim zarejestrowano 
21 przypadków 
zachorowań na odrę.

P ierwsze niepokojące 
informacje o ognisku 
epidemicznym odry 
w Pruszkowie poja-

wiły się na początku listopada. 
Z najnowszych danych sanepidu 

Odra zaatakowała w Pruszkowie

wynika, że w ostatnim czasie 
pojawiły się nowe przypadki po-
dejrzeń zachorowań dotyczące 
osób dorosłych. Sanepid ocze-
kuje na wyniki badań labora-
toryjnych. – Trwają czynności 

pracowników Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pruszkowie dotyczące opa-
nowania i wygaszenia ognisk 
odry. Prace wspierają pra-
cownicy Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Warszawie oraz inspekcje sa-
nitarne ościennych powiatów – 
czytamy w komunikacie. 

Jak bronić się przed odrą? 
Szczepienia są na to potwier-
dzonym sposobem. Po podaniu 
pierwszej dawki szczepionki od-
porność uzyskuje ok. 95–98 proc. 
osób zaszczepionych. Natomiast 
podanie drugiej dawki szcze-
pionki pozwala osiągnąć odpor-
ność u niemalże 100 proc. osób 
zaszczepionych. Dlatego trwa-
ją działania związane z prowa-
dzeniem szczepień ochronnych 
osób z kontaktu. Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Warszawie przekaza-
ła szczepionki, dzięki którym 
zaszczepiono w sumie 28 osób 
z kontaktu w Warszawie. Kolej-
ne osoby zaszczepiono w Prusz-
kowie i w Piasecznie. 

Szczepienia prowadzone są 
także w naszym regionie. Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Pruszkowie 
uruchomiła następujące punkty 

szczepień: Piastów -„Piastun” 
ul. Reja 1; Raszyn - Centrum 
Medyczne Raszyn, ul. Prusz-
kowska 52; Nadarzyn - Przy-
chodnia ZOZ przy ul. Sitar-
skich 3; Brwinów - Przychodnia 
„Alfa” ul. Powstańców Warsza-
wy 8; Michałowice - Res-Med, 
ul. Ludowa 7; Pruszków - Zdro-
wie, ul. Drzymały 19/21.

Kto może z nich skorzystać? 
Kryteria są bardzo jasno okreś-
lone. - Dzieci nieszczepio-
ne z bezpośredniego kontak-
tu z dziećmi/osobami chorymi, 
dzieci szczepione jedną dawką 
szczepionki z bezpośredniego 
kontaktu z dziećmi/osobami 
chorymi, osoby dorosłe nie-
szczepione z bezpośredniego 
kontaktu z dziećmi/osobami 
chorymi, dzieci nieszczepione 
(brak dokumentacji szczepień) 
spoza kontaktu z dziećmi/oso-
bami chorymi - informuje in-
spektorat sanitarny.

Wszyscy zainteresowani szcze-
pieniami dla dzieci lub dorosłych 
powinni udać się do podmiotów 

 iS
to

ck
 

 

leczniczych, w których objęci są 
podstawową opieką zdrowotną. 
Uzupełniające szczepienia w ka-
lendarzu szczepień są bezpłat-
ne dla osób do 19-go roku życia, 
a szczepienia zalecane dla osób 
dorosłych są płatne.

A czym tak naprawdę jest od-
ra? To wysoce zaraźliwa choro-
ba wirusowa. Łatwo przenosi się 
z osoby chorej na osoby nieuod-
pornione. Człowiek jest jedynym 
rezerwuarem wirusa. Wirus ten 
przenosi się drogą kropelkową 
(kaszel, kichanie osoby chorej na 
osoby zdrowe) oraz przez bez-
pośrednią styczność z wydzie-
liną z nosa, gardła lub moczem 
osoby chorej. Od momentu za-
każenia wirusem odry do wy-
stąpienia pierwszych objawów 
choroby może upłynąć 10-12 dni. 
Osoba zakażona jest zaraźliwa 
dla innych na około 4 dni przed 
wystąpieniem wysypki i innych 
objawów wskazujących na za-
każenie. Chora osoba może za-
kazić od 12 do 19 osób z najbliż-
szego otoczenia.  Red.
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Odpowiedni dobór materaca, 
to zdrowy i wygodny sen

Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę z tego, jak 
bardzo sen wpływa na 
jakość naszego codzien-
nego życia. Powodem 
złego samopoczucia, 
bólu kręgosłupa, a nawet 
wad postawy może być 
nieodpowiednio dobra-
ny materac. Zatem jaki 
wybrać? Na rynku są ich 
setki, dlatego postaramy 
się wyjaśnić ten temat.

D rażliwość, uczucie 
zmęczenia, bóle 
kręgosłupa i sta-
wów, brak koncen-

tracji, ogólne niezadowolenie.
Znacie to?

Te dolegliwości często po-
woduje zły sen. Aby nasz orga-
nizm prawidłowo funkcjonował 
i przede wszystkim miał siłę na 
cały dzień, był wypoczęty i zre-
laksowany, nie wystarczy tylko 
odpowiednia ilość snu oraz za-
sypianie o stałej porze.

się na  kilku różnych modelach 
oraz porozmawiać z ekspertem. 
W tym niełatwym wyborze ma-
teraca pomogą sprzedawcy JYSK. 
– Zdajemy sobie sprawę, że wybór 
nie jest łatwy i  w każdym naszym 

sklepie stacjonarnym czekają nasi 
eksperci. Chcemy, by nasi klien-
ci czuli się pewnie kupując mate-
rac. W JYSK istnieje możliwość 
przetestowania materaca serii 
GOLD przez 100 dni. Zatem jeśli 

Nawet jeśli dopilnujemy tych 
reguł, a położymy się  na nie-
właściwie dobranym miejscu do 
spania, to nie liczmy na uda-
ną regenerację.

Ważną i pomijaną kwestią jest 
odpowiednio dobrany materac. 
Tylko tutaj wybór nie jest taki 
łatwy jak mogłoby się wydać.

Wiele osób kieruje się tym, 
żeby materac był po prostu 
twardy, nie jest to właściwy kie-
runek. Materac powinien być 
odpowiednio dobrany do na-
szego ciała – wagi, wzrostu czy 
problemów zdrowotnych. Na co 
więc zwrócić uwagę? Jaki ma-
terac będzie tym najlepszym?

Po pierwsze nie ma jednego 
cudownego materaca, który bę-
dzie odpowiedni dla każdej oso-
by. Wybór materaca, na którym 
będziemy spędzać prawie połowę 
swojego życia, możemy porównać 
do wyboru dobrych butów. Oso-
by  mające aktywną pracę po-
trzebują dobrze dopasowanego 
obuwia, wygodnego, wykonane-
go z odpowiednich materiałów.

W końcu praca na etat to 8 go-
dzin w ciągu dnia. Podobnie jest 
ze snem, zaleca się spać od 6 do 
8 godzin – mówi ekspert Justy-
na Leśniewska z JYSK, lider 

sprzedaży i ekspert w dziennie 
snu. Dlatego tak samo jak nie ma 
idealnego, jednego rodzaju obu-
wia dla wszystkich, tak samo nie 
istnieje uniwersalny model mate-
raca. Należy dobrać twardość ma-
teraca do swojej wagi, szerokość do 
wymiarów naszego ciała, ważny 
jest także rodzaj materaca, pian-
kowy lub sprężynowy – dodaje.

Materac musi być jak garni-
tur skrojony na miarę. Gdy wy-
bierzemy materac sprężynowy 
zwróćmy uwagę na liczbę sprę-
żyn w jego wnętrzu. Jeśli chce-
my zakupić materac piankowy 
musimy wiedzieć, że jest kilka 
rodzajów pianek. Materace po-
siadają też w sobie wiele różnych 
dodatków np. matę kokosową, 
która jako naturalny materiał 
zapewnia właściwą wentylację 
oraz usztywnia i utwardza ma-
terac. Także pokrowiec materaca 
możemy dostosować do indywi-
dualnych preferencji. W naszej 
ofercie dostępne są pokrowce 
z dodatkiem łagodzącego aloesu, 
z włóknami „Silverline” mający-
mi antybakteryjne właściwości, 
czy pokrowce posiadające paski 
wentylacyjne zwiększające cyr-
kulację powietrza. Przed zaku-
pem materaca najlepiej położyć 

okazałoby się, że wybrany egzem-
plarz nie spełnia naszych wyma-
gań, możemy go wymienić na inny. 
100 dni to odpowiedni czas żeby, 
dosłownie, przespać się z tematem! 
– zachęca Justyna Leśniewska.

https://ipaper.ipapercms.dk/jysk/pl/localpapers/7bfd7def_6269_4838_b3d7_004142e72b26/#/ 
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Setna rocznica odzyska-
nia niepodległości przez 
Polskę to okazja, aby za-
stanowić się nad zna-

czeniem patriotyzmu w naszym 
życiu. W obecnych czasach poja-
wia się pytanie - jak przejawia się 
miłość każdego nas do Ojczyzny.

Czynnikiem istotnym w roz-
woju każdego narodu jest język 
ojczysty, pamięć historyczna 
tj. świadomość o dziejach wła-
snego narodu. W wolnej Polsce 
powinniśmy tę pamięć przywo-
ływać ku chwale tych, którzy 
na przestrzeni wieków walczy-
li o wolność Polski i tym którzy 
budowali fundamenty suwe-
rennego państwa. Wspominamy 
wielkich przywódców i prostych 
żołnierzy. Wspominamy patrio-
tów formacji walki i patriotów 
czasu budowania.

O miłości do Ojczyzny moż-
na mówić wiele. Patriotą nie 
jest się tylko od święta do świę-
ta czy podczas narodowych zry-
wów, ale jest się nim na co dzień. 
Wtedy, gdy szanuje się symbole 
narodowe, kiedy dba się o język, 
kulturę, podtrzymuje pamięć, ale 
również angażuje się w rozwój 

100. lecie niepodległości  
– KINGA GAJEWSKA, poseł na Sejm RP

państwa demokratycznego i oby-
watelskiego, chodzi na wybory, 
wspiera swoją społeczność, uczy 
i wychowuje przyszłe pokolenie 
Polaków. Patriotyzm przejawia 
się w każdej sferze naszego życia. 

Wolność Polski zawsze płynę-
ła z miłości Polaków do Ojczy-
zny. Musimy tej miłości do Polski 
uczyć nasze dzieci, ale również 
my sami nie możemy o tej mi-
łości zapominać. 

R E K L A M A

Opóźnienia prac na linii 447. Znamy szczegóły

układane płytki ceramiczne na 
ścianach klatki schodowej oraz 
będą montowane windy – za-
znacza przedstawiciel PKP PLK. 
– W przejściu Milanówku za-
kończono roboty konstrukcyjne 

z wyjątkiem zadaszenia nad wyj-
ściem od strony ul. Krakowskiej. 
Jak informowaliśmy, wyjście jak 
również zadaszenia wyjścia na 
peron musiało być dodatkowo 
rozebrane z uwagi na zły stan 

techniczny. Obecnie projekty od-
tworzeniowe są złożone u Woje-
wody dla pozyskania wymaganych 
decyzji. Ich uzyskanie pozwoli na 
dokończenie prac i wykończenie 
obiektu – dodaje.  EL

 p
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 KOLEJ

Kolejne wieści z placu 
budowy na podmiejskiej 
linii kolejowej. Kilka dni 
temu informowaliśmy, 
że opóźnienia prac przy 
przejściach podziemnych 
wynoszą od miesiąca  
do siedmiu miesięcy.  
Zapytaliśmy PKP PLK  
o zaawansowanie robót 
na poszczególnych  
przystankach.

J aki jest powód opóźnień? 
– Zmiany terminów odda-
nia do użytkowania przejść 
podziemnych przy stacji 

i przystankach wynikają z do-
datkowych zakresów prac bu-
dowlanych, niekiedy związanych 
z dodatkową procedurą admini-
stracyjną, m.in. uzgodnieniami 
z Wojewódzkim Konserwatorem 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych to miejsce gdzie m.in. 
odbierane są segregowane śmieci.  
W Piastowie taki obiekt ma powstać na 
jednej z działek zlokalizowanych przy 
ul. Poniatowskiego. Miasto na budowę 
PSZOK-u otrzymało dotację w wysoko-
ści blisko 1,9 mln zł. Niebawem zostanie 

podpisana umowa dofinansowania,  
a następnie miasto ogłosi przetarg na 
budowę infrastruktury PSZOK. To jed-
nak nie wszystko. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie również przebudowa 
ul. Poniatowskiego. PSZOK zacznie dzia-
łać w lipcu 2019 roku. – To długo oczeki-
wana inwestycja. Dzięki niej mieszkańcy 

będą mogli w dogodnym dla siebie dniu 
i godzinie dostarczyć odpady komunal-
ne takie jak odpady wielkogabarytowe, 
budowlane i rozbiórkowe, przetermi-
nowane chemikalia, zużyte opony, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
a także zużyte baterie i akumulatory 
– informuje piastowski magistrat.  AZ

PIASTÓW

Przy Poniatowskiego 
powstanie PSZOK

Zabytków, czy pozwoleniami 
na rozbiórkę pozyskiwanymi 
u wojewody. Dodatkowo, zmia-
ny, wynikają z kolizji z liniami 
elektroenergetycznymi, które 
nie były zlokalizowane na ma-
pach projektowych. Przypomnę, 
zlokalizowanych zostało ponad 
100 takich kolizji. Kabel, biegną-
cy przez całą długość linii, któ-
ry nie był naniesiony na mapę 
miał wpływ na termin oddania 
przejść podziemnych do użytku 
przy przystankach we Włochach, 
Piastowie, Brwinowie. Należa-
ło  zlecić dodatkowe prace pro-
jektowe w celu usunięcia kolizji 
z odwodnieniem, ekranami aku-
stycznymi oraz pracami ziemny-
mi – wyjaśnia Karol Jakubowski. 
– Zmiany terminów w zakresie 
realizacji przejść podziemnych 
wynoszą od miesiąca do sied-
miu miesięcy – dodaje.

Kłopoty dotyczą przede 
wszystkim stacji w Pruszkowie, 
ale nie tylko. – Największe zmia-
ny przy przejściu podziemnym 
przy stacji Pruszków wynikają ze 

wstrzymania prac na wysokości 
peronu do czasu nasunięcia nad 
istniejące przejście części zabyt-
kowej wiaty oraz dodatkowych 
prac projektowych związanych 
z ujawnionym w trakcie realizacji 
kontraktu, złym stanem części 
elementów przejścia podziem-
nego oraz wiaty bocznej. Trzeba 
podkreślić, że wiata była uznana 
za zabytek już po rozstrzygnięciu 
postępowania i wykonawca mu-
siał wykonać dodatkowe prace – 
wyjaśnia Jakubowski.

Jak wyglądają prace na pozo-
stałych przystankach? – W Pias- 
towie prace związane z mo-
dernizacją przejścia są na eta-
pie wykończeniowym. Roboty 
konstrukcyjne zostały zakończo-
ne. Wykonawca kończy układanie 
kafelków na ścianach i posadzce. 
Niebawem rozpoczną się prace 
przy montażu oświetlenia i na-
głośnienia. W Brwinowie wejście 
na peron od strony ul. Rynek jest 
już w fazie wykończenia. Ułożo-
no okładziny kamienne na scho-
dach. W najbliższym czasie będą 
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Policja podsumowała akcję „Znicz 2018”
wytężonej pracy. Policjanci by-
li obecni w rejonach cmentarzy, 
na drogach dojazdowych i głów-
nych arteriach miast. Jak zazwy-
czaj podczas kontroli drogowych 
szczególną uwagę zwracano na 
trzeźwość kierowców i prędkość 
z jaką poruszają się pojazdy.

Powiat pruszkowski
1 listopada policjanci z „drogów-
ki” ręcznie kierowali ruchem 
przy najbardziej zatłoczonym 
rejonie, czyli w okolicy Cmen-
tarza Żbikowskiego w Pruszko-
wie. A jak wyglądają statystyki? 
– W tym okresie doszło do 27 
kolizji oraz jednego wypadku, 

w którym ranna została jedna 
osoba. Ponadto policjanci za-
trzymali 11 nietrzeźwych kieru-
jących. Podczas całych działań 
nie odnotowaliśmy w rejo-
nie cmentarzy oraz na samych 
cmentarzach zdarzeń o cha-
rakterze kryminalnym, ani 
chuligańskim – poinformo-
wała podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 

Powiat grodziski
Ręce pełne roboty mieli również 
policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. Statystyki są porównywalne 

 K
SP

 
 

REGION

W tym roku akcja  
trwała aż pięć dni,  
od 31 października do  
4 listopada. W tym cza-
sie na terenie powiatów 
pruszkowskiego i gro-
dziskiego doszło tylko 
do dwóch wypadków. 

Ś więto Zmarłych to dla 
policjantów, strażników 
miejskich i innych służb 
przede wszystkim okres 

z pruszkowskimi. – Odnotowali-
śmy jeden wypadek, do zdarzenia 
doszło 1 listopada na autostradzie 
A2. Dwie osoby trafiły do szpitala 
na badania. Zderzyły się tam trzy 
pojazdy. W sumie były 23 kolizje. 
Zatrzymano dwóch nietrzeźwych 
kierowców. Ponadto był pościg za 
motocyklistą, który nie zatrzy-
mał się do kontroli. Po pości-
gu zatrzymano kierowcę, który 
nie posiadał uprawnień do kie-
rowania motocyklem. Ponadto 
pobrano krew w celu wykonania 
badań – powiedziała asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Maz.  SD

ROZMOWA
 
Wynik pierwszej i drugiej tury 
wyborów to duże zaskoczenie?
W pierwszej turze to była walka 
o przekonanie do siebie miesz-
kańców i wejście do drugiej tu-
ry. Przy takiej ilości kandydatów 
i biorąc pod uwagę doświadcze-
nia z poprzednich wyborów ra-
czej wszyscy spodziewali się tego, 
że będzie druga tura. Byłem pod 
dużym wrażeniem wyniku obec-
nego prezydenta, bowiem był 
on na poziomie II tury sprzed  
czterech lat. 

Czy zwycięstwo w drugiej turze 
było zaskoczeniem? Raczej nie, 
ale proszę niech to nie zabrzmi 
nieskromnie. Robiąc coś należy 
się liczyć z konsekwencjami i brać 
to pod uwagę. Startując w wybo-
rach chce się je wygrać i gdzieś 
głęboko w sercu miałem nadzieję 
na sukces. Zwycięstwo oznacza, 
że prezentowany przez nas plan 
i wizja miasta zostały zaakcepto-
wane przez mieszkańców. Mó-
wiąc nas mam na myśli wszystkie 
te osoby, które mnie wspierały. 
Frekwencja była duża i uważam 
to także za swój sukces. W czasie 
kampanii  chciałem promować 
też wybory.  Już dziś apeluję do 
mieszkańców by pamiętali o przy-
szłorocznych wyborach. 

Pierwszy problem jaki chce Pan 
rozwiązać w mieście to...
To problem, który narasta i jest to 
kwestia transportu i skasowania li-
nii zastępczej. Dostałem taki, a nie 
inny prezent od losu. Przywróce-
nie tej linii na stałe to rzecz na któ-
rej skupię się na samym początku. 
Natomiast musimy sobie zdawać 
sprawę, że przywrócenie tej linii 
nie stanie się z dnia na dzień, po-
nieważ wcześniej musimy przejść 
przez wszystkie procedury. Zapew-
niam i obiecuję, że ta kwestia bę-
dzie dla mnie priorytetem.

Jestem zaszczycony kredytem zaufania 
Kolejna ważna rzecz to przy-

gotowanie miasta do zimy. Ma-
my łaskawą pogodę w tym roku, 
ale mógłby już leżeć śnieg. Chce 
wiedzieć czy jesteśmy odpo-
wiednio przygotowani na na-
dejście zimy.

To wszystko poprzedzone 
będzie uspokojeniem emocji 
w urzędzie związanych ze zmia-
ną prezydenta. 

Co chce Pan zrealizować  
w ciągu pierwszego roku  
urzędowania?
Będziemy pracować na budżecie, 
który otrzymamy. To trochę wej-
ście w „cudzy garnitur”. Z budże-
tu chcemy wycisnąć maksimum 
pokazując jednocześnie deter-
minację i chęć pracy. Pierwsze 
miesiące to będzie zapoznanie 
z pracownikami i przekonanie 
ich do siebie. Chciałbym aby już 
w tym pierwszym roku każdy 
mieszkaniec naszego miasta 
zobaczył i odczuł, że nastąpiła 
zmiana, na którą liczyli. 

W planie prezentowanym przez 
Pana w trakcie kampanii było wie-
le ciekawych punktów, jednym 
z nich była decentralizacja kul-
tury. W jaki sposób chce Pan do 
tego doprowadzić? 
Chcę doprowadzić do tego, by 
mieszkańcy miasta na poszcze-
gólnych osiedlach mogli korzy-
stać z oferty przygotowanej przez 
miasto. Nie twierdzę, że będzie-
my budować małe domy kultury 
na wszystkich osiedlach, ale po-
winnyśmy doprowadzić do tego, 
by przy wykorzystaniu szkół „Ka-
myk” mógł dotrzeć z ofertą do 
wszystkich. Chcę by oferta tra-
fiła do mieszkańców zarówno 
tych najmłodszych jak i najstar-
szych, ale również do nastolat-
ków i dorosłych. Dla przykładu 
oferta fitnessu nie wyczerpuje 
potrzeb młodych kobiet. 

Okres jesienno-zimowy to czas, 
gdy wzrasta zanieczyszczenie 
powietrza. Jak chce Pan walczyć 
ze smogiem?
Na pewno będziemy kontynuować 
to, co już zostało zapoczątkowane. 
Ale chcemy wejść w programy ze-
wnętrzne. W pierwszej kolejności 
chcemy dotrzeć do ludzi, bo wy-
wieszenie informacji na stronie 
urzędu to za mało. Chcemy za-
pukać do drzwi, pomóc miesz-
kańcom wypełnić przysłowiowe  
formularze. Dopiero kiedy my po-
staramy się pozyskać zewnętrze 
środki, wdrożymy stosowne pro-
gramy, to wtedy będziemy mogli 
zacząć egzekwować przestrzeganie 
przepisów. Najpierw wymagajmy 
od siebie, później od mieszkań-
ców. Nie zapominajmy jednak, że 
walka ze smogiem nie powinna 
odbywać się tylko w okresie je-
sienno-zimowym.

W programie podkreślał Pan wagę 
konsultacji z mieszkańcami. Ja-
kie tematy i jaką drogą chce Pan 
prowadzić konsultacje?
Konsultować będziemy tematy, 
o których mieszkańcy będą chcie-
li rozmawiać. Wywieszenie infor-
macji i fakt, że na takie konsultacje 
przyjdzie garstka 15 osób albo nie 
przyjdzie nikt uważam za porażkę. 
My musimy trafić do ludzi i jeżeli 
będziemy prowadzić konsultacje, 
to musimy robić je na szeroką ska-
lę. To nam powinno zależeć na tym 
żebyśmy dotarli do jak największej 
grupy mieszkańców. Uważam, że 
istnieje potrzeba pobudzenia ak-
tywności mieszkańców.

Tereny zielone to kolejny punkt 
programu. Jak chce je Pan zmienić?
Nie zapominajmy o tym, że duża 
część Pruszkowian mieszka w za-
sobach Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Chciałbym dopro-
wadzić współpracy z PSM. Mocno 
na sercu leży mi Osiedle Staszica 

gdzie nie ma skweru a są jedynie 
małe place zabaw. 

Chcę podjąć działania, które 
pozwolą ubogacić nasze piękne 
parki i tereny zielone. Chciałbym 
żeby one zaczęły żyć. By w cie-
pły letni wieczór niczym nad-
zwyczajnym nie było to, że ktoś 
przychodzi z kocem i czyta książ-
kę. Musimy również nieco zmienić 
mentalność ludzi, ale powoli do  
tego doprowadzimy. 

Zadam teraz pytanie, które na 
debacie skierował Pan do ustę-
pującego prezydenta Jana Sta-
rzyńskiego: w sobotę otwiera się 
galeria handlowa w Pruszkowie. 
Ruch wokół galerii będzie wzmo-
żony, jaki ma pan plan na rozwią-
zanie ewentualnych problemów 

Druga tura wyborów samorządo-
wych rozstrzygnięta. Kadencja władz 
gminy upływa 16 listopada. Do te-
go momentu radnymi i włodarza-
mi gmin pozostają te same osoby, 
które pełniły te funkcje przez ostat-
nie cztery lata. Zgodnie z nowymi 
przepisami, komisarz wyborczy ma 

obowiązek zwołania pierwszej sesji 
rady gminy w ciągu 7 dni od momen-
tu upłynięcia poprzedniej kadencji, 
a więc w dniach 17-23 listopada. Na 
pierwszej sesji ślubowanie składa 
prezydent, wójt i burmistrz wybra-
ny w ostatniej elekcji. Jego kaden-
cja rozpoczyna się i kończy w tym 

samym momencie, w którym roz-
poczyna się i kończy kadencja ra-
dy. Przypomnijmy, że nowe przepisy 
wprowadziły dwie duże zmiany doty-
czące kadencji włodarzy gmin. Pierw-
sza to dwukadencyjność, druga to 
wydłużenie trwania kadencji z czte-
rech do pięciu lat.  EL

WYBORY 2018

Kiedy przejęcie  
władzy w gminach?

Z Pawłem Makuchem, prezydentem elektem miasta Pruszkowa, rozmawia Anna Zwolińska

komunikacyjnych w rejonie te-
go obiektu?
Ja się bardzo boję tego momen-
tu. Musimy zacząć się przyglądać 
temu jak to będzie wyglądało po 
otwarciu. Wiemy, że miasto nie ro-
biło żadnych analiz. W mojej ocenie 
musimy przygotować się na spo-
re utrudnienia w ruchu. Bardzo 
bym chciał, aby moje obawy się 
nie potwierdziły.  Będziemy musie-
li nawiązać rozmowy z powiatem 
i wspólnie zastanowić się nad roz-
wiązaniami, które w razie proble-
mów będzie trzeba tam wdrożyć.

Czy jest ktoś komu chce Pan po-
dziękować za wsparcie w trak-
cie kampanii?
Bardzo serdecznie dziękuję i chylę 
czoła przed mieszkańcami miasta. 

Jestem zaszczycony tym, że otrzy-
małem kredyt zaufania. Dziękuję 
kontrkandydatowi, bo trzeba do-
cenić to, co już zostało zrobione. 
Chciałbym podziękować też żo-
nie Małgosi, która była dla mnie 
wsparciem, wykazała się cier-
pliwością, wytrwałością i zro-
zumieniem. Moim rodzicom, 
córeczkom, rodzinie i współ-
pracownikom, którzy we mnie 
uwierzyli i dali się porwać mo-
im pomysłom. Szczere podzię-
kowania dla mojej wspólniczki, 
która w kampanii przejęła w du-
żej części moje obowiązki zawo-
dowe – Bożenko dziękuję.

To że odnieśliśmy sukces to 
jest składową pracy, poświęce-
nia osób. Wszystkim Wam z ca-
łego serca dziękuję. 
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PIASTÓW

Więcej drzew w Piastowie. 
Nowe nasadzenia 

W Piastowie trwają prace związa-
ne z nasadzeniami zieleni. Na tere-
nie miasta pojawią się nowe drzewa. 
Jak stwierdził piastowski magistrat, 
przyszedł czas na sadzenie drzew. 
W październiku pojawiło się ich 169 
sztuk. Posadzono je m.in. na Placu  
Zgody i Placu Słonecznym. Ale to nie 

(głogi, buki, sosny, graby, lipy, dęby). 
Gatunki roślin zostały tak dobrane, aby 
były odporne na warunki miejskie, pa-
togeny, a ich pielęgnacja ograniczała 
się do minimum. Ale nowych drzew  
w mieście będzie przybywać. Będziemy 
informować o tym na bieżąco – infor-
muje Urząd Miasta w Piastowie.  SD

wszystko. Kolejne nasadzenia są już 
zaplanowane. Następne drzewa będą 
sadzone do końca listopada. Przewi-
dziano 125 nowych sztuk. Urząd zapo-
wiada też, że w przyszłym roku pojawią 
się jeszcze 72 nasadzenia. Są to drze-
wa duże, z ukształtowanymi koronami, 
opalikowane i szlachetnych gatunków 

BRWINÓW

Wracamy do tematu, 
który wstrząsnął całym 
Brwinowem i nie tylko. 
Prokuratura Rejonowa  
w Pruszkowie skierowała 
do sądu akt oskarżenia 
przeciwko Izabeli J. 
W styczniu tego roku 
kobieta urodziła dziew-
czynkę i porzuciła jej 
ciało przy kontenerze  
na używaną odzież  
w centrum Brwinowa. 

W edług prokura-
tury Izabela J. 
miała pozbawić 
życia swojej no-

wo narodzonej córki w dniu 19 
stycznia. Ustalono, że kobieta 
najpierw udusiła noworodka, 
później wyniosła ciało z miesz-
kania i porzuciła przy ulicznym 

Porzuciła zwłoki noworodka. „Zabiła świadomie”
kontenerze. Sprawa wyszła na 
jaw gdy 21 stycznia do Komen-
dy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie zgłosiła się osoba, która 
poinformowała, że Izabela J. za-
mieszkała w Brwinowie mogła 
poronić i w związku z tym po-
trzebuje pomocy medycznej. 

– Policjanci udali się do miejsca 
zamieszkania kobiety. W miesz-
kaniu ujawnili plamy koloru bru-
natnego. W powiązaniu z relacją 
kobiety, pozwalało to na przy-
jęcie, że kobieta mogła odbyć 
poród. Jej relacja w tym zakre-
sie była zmienna, podawała kilka 
wersji przebiegu zdarzeń. Po-
czątkowo kobieta zaprzeczy-
ła, by urodziła dziecko, potem 
przyznała, że doszło do poro-
nienia, raz wskazując, że doszło 
do tego w zaroślach nieopodal 
domu, innym razem, ze doszło 
do tego w toalecie, po czym 
ostatecznie przyznała, że po-
ród odbył się w domu, po czym 
po porodzie zwłoki nieżyjące-
go już dziecka zapakowała do 
plastikowego worka, wynio-
sła z domu i pozostawiła obok 

kontenera na śmieci – poin-
formował Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie. 

Policjanci wraz z prokurato-
rem wyruszyli w rejon opisywa-
nego przez kobietę kontenera na 
odzież używaną. Według opisu 
kobiety znajdował się on przy 
skrzyżowaniu ulic Kraszewskie-
go i Konopnickiej w Brwinowie. 
Niestety informacje potwierdziły 
się. Widok jaki zastali funkcjona-
riusze był makabryczny. Zwłoki 
nowo narodzonej dziewczynki 
zostały zawinięte w worek kolo-
ru żółtego, który znajdował się 
obok opisywanego kontenera. 

Z opinii biegłych z zakresu 
medycyny sądowej wynika, że 
przyczyną zgonu noworodka by-
ło uduszenie gwałtowne. Dziecko 
urodziło się żywe, z ciąży do-
noszonej. Noworodek był doj-
rzały i zdolny do samodzielnego 
życia poza łonem matki. Sek-
cja zwłok wykazała, że nowo-
rodek przeżył poród i żył kilka 
godzin po porodzie. Nie stwier-
dzono u niego wad wrodzonych 

ani zmian chorobowych mogą-
cych stanowić przyczynę zgonu  
– podkreśla Łapczyński. 

Kobieta usłyszała zarzut za-
bójstwa dziecka poprzez udusze-
nie. Jednak nie przyznała się do 

winy. Szokujące jest to, że nie po-
informowała rodziny, ani nawet 
męża o ciąży, bo jak tłumaczy-
ła bała się jego reakcji. Podczas 
ciąży nie korzystała z pomocy 
lekarzy. Kobieta wyjaśniała, że  
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19 stycznia urodziła, gdy niko-
go nie było w domu. Według niej 
dziecko urodziło się żywe, ale po 
chwili przestało oddychać. A cia-
ło wyniosła i pozostawiła przy 
śmietniku dzień później.

Biegli psychiatrzy nie stwier-
dzili, aby u podejrzanej kobiety 
występowała jakakolwiek cho-
roba psychiczna, czy inne za-
burzenia mogące mieć wpływ 
na jej zachowanie. W czasie 
zarzucanego jej przestępstwa 
miała zachowaną zdolność do 
zrozumienia znaczenia czynu 
i pokierowania swoim postępo-
waniem. Biegli wykluczyli po-
nadto, by do zabójstwa dziecka 
doszło w warunkach określo- 
nych w art. 149 kk, a więc w wy-
niku szczególnej sytuacji zwią-
zanej z przebiegiem porodu.

Całokształt zgromadzonego 
w sprawie materiału dowodowe-
go, w tym dotychczasowa sytuacja 
życiowa i rodzinna oskarżonej, 
pozwala na uznanie, że Izabela M. 
świadomie pozbawiła życia swoje 
dziecko – zaznaczył Łapczyński. 

Kobiecie grozi dożywocie.  SD

Strefa rekreacji w Nowej Wsi coraz bliżej
będą mogli ciekawie spędzać 
tu czas wolny. 

Na terenie nowej strefy rekre-
acji powstały już altany, cześć 
pomostów, postawiono słu-
py oświetleniewe. Gotowa jest 
również nawierzchnia boisk na 
części sportowo-rekreacyjnej. Tu 
mieszkańcy do swojej dyspozycji 
będą mieli m.in. boisko do siat-
kówki o nawierzchni trawiastej, 
boisko do street balla oraz ćwi-
czeń workout. Co więcej chętni 
będą mogli zagrać tu w szachy na 
specjalnym placu w formie sza-
chownicy. Całości dopełnią no-
we nasadzenia krzewów i drzew. 

Inwestycja o wartości 2,7 mln 
zł zostanie zakończona pod ko-
niec listopada.  AZ
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MICHAŁOWICE

Końca dobiegają  
prace przy Smugu  
w Nowej Wsi.  
Na terenie  
w pobliżu zbiornika 
wodnego powstaje 
nowa strefa rekreacji. 

S mug to nieduży zbior-
nik wodny znajdujący 
się w rejonie ul. Spa-
cerowej w Nowej Wsi. 

Trawiasta polana z siłownią ple-
nerową i niewielkim placem za-
baw zmienia się z dnia na dzień. 
Niebawem mieszkańcy gminy 

Weekendowe ograniczenia  
w kursowaniu WKD

W tych dniach tor nr 1 zostanie 
całkowicie wyłączony z ruchu. – 
Tor nr 1 na szlaku Warszawa Śród-
mieście WKD-Komorów, zostanie 
całodobowo zamknięty dla ruchu 
pociągów, a w celu uzupełnienia 
oferty przewozowej na trasie tej 
uruchomiona zostanie autobu-
sowa komunikacja zastępcza. Na 
wspomnianym odcinku ruch po-
ciągów będzie prowadzony wa-
hadłowo, wyłącznie po torze nr 2. 
Częstotliwość kursowania pocią-
gów z uwagi na obowiązujące re-
gulacje oraz przepustowość szlaku 
wyniesie: co 70 minut dla jednego 

kierunku ruchu – informuje prze-
woźnik. Jak dodaje WKD, pociągi 
uruchomione w relacji Milanó-
wek Grudów-Komorów będą 
kursowały z częstotliwością co 
70 minut dla jednego kierunku 
ruchu. Na stacji Komorów zo-
stanie zorganizowana skomu-
nikowana przesiadka pomiędzy 
pociągami tej relacji i pojazdami 
zastępczej komunikacji autobu-
sowej do i z Warszawy. Na szlaku 
Komorów-Podkowa Leśna Głów-
na częstotliwość kursowania po-
ciągów wyniesie 25/45 minut dla 
jednego kierunku ruchu.  EL

KOLEJ

Warszawska Kolej Dojaz-
dowa planuje przepro-
wadzenie napraw gwa-
rancyjnych na odcinku 
Warszawa Śródmieście-
-Komorów. 

P race spowodują week-
endowe utrudnienia 
w kursowaniu kolejek.
Chodzi o dwa listopa-

dowe weekendy: 17-18 oraz 24-25. 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu:
1. Uchwałą nr XLV.516.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 

2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki, który obowiązuje od dnia  
29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 
2018 r. poz. 6199);

2. Uchwałą nr XLVIII.540.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia  
30 sierpnia 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa,  
który obowiązuje od 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 12 października 2018 r. poz. 9722);

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów: na stronie 
internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  zakładka  Prawo lokalne  
Uchwały Rady Miasta – 2018 rok oraz w Wydziale Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa                        
mgr Jan Starzyński
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Kolejny przetarg na przebudowę 
ciągu dróg Komorowska – Prusz-
kowska zakończył się fiaskiem. Do 
postępowania nikt się nie zgłosił. To 
już drugi przetarg na przebudowę 
wspomnianych dróg, który zakończył 
się unieważnieniem. Powód? Brak 
chętnych do realizacji prac. Mimo to 

pruszkowskie starostwo powiatowe 
nie rezygnuje z realizacji inwestycji 
i kilka dni temu ogłosiło przetarg na 
realizację tego zadania. Zgodnie ze 
specyfikacją zamówienia w pierw-
szej kolejności ma zostać wykonana 
przebudowa skrzyżowania ul. Prusz-
kowskiej z ul. Rekreacyjną w Granicy 

– ma tam powstać rondo. To jednak 
nie wszystko w ramach zadania prze-
widziano również przebudowę innej 
krzyżówki ul. Pruszkowskiej z ul. La-
wendową. Tu zostanie zamontowana 
sygnalizacja świetlna. Na przebudo-
wę całego ciągu trzeba będzie jesz-
cze poczekać.  AZ

REGION

Chętnych na przebudowę 
Pruszkowskiej wciąż nie ma

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 
ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Michałowice uchwały nr XXXIV/436/2018 z dnia 20 lipca 2018 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla 
działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-
Wieś. Granice planu obejmują obszar działek nr ewid. 627  
i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś w ich granicach 
ewidencyjnych. Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia 
terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zmierzające do umożliwienia rozbudowy istniejącej 
Świetlicy Wiejskiej w Komorowie-Wsi przy ulicy Kaliszany.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 
ust. 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 ze zmianami) zawiadamiam, 
że Gmina Michałowice przystępuje do postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. 
planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do projektu planu miejscowego i projektu prognozy 
oddziaływania na środowisko można składać w terminie 
do dnia 7 grudnia 2018 r. Wnioski na piśmie należy składać  
w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu  
w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 209 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail sekretariat@
michalowice.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 Wójt Gminy Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

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

administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), oraz art. 
11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza 
Gminy Grodzisk Mazowiecki, reprezentowanego przez pana Macieja 
Białoszewskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej  
nr 150230W- ul. Akwarelowa we wsi Odrano Wola, gmina Grodzisk 
Mazowiecki wraz budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 
przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci nn i sn, oraz 
przebudową sieci telekomunikacyjnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
obręb 0025 Odrano Wola: 86/5 (86/6, 86/7), 88/3 (88/5, 88/4), 90/1 
(90/3, 90/2), 135/1 (135/46, 135/47), 136/8 (136/10, 136/11), 92/3 
(92/16, 92/15), 137 (137/1, 137/2), 138/1 (138/5, 138/6), 138/2 (138/3, 
138/4), 94 (94/2, 94/1), 139 (139/1, 139/2), 97/1 (97/5, 97/4), 99/4 
(99/13, 99/12), 80/9 (80/32, 80/33), 80/8, 80/31, 80/16, 80/20, 80/14, 
82/23, 91/4, 129/21, 93/7, 152/1, 140/1, 93/6
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek 
po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod 
drogę. 
Nieruchomości poza pasem drogowym, na których przewiduje 
się przebudowę innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu  
i zjazdów 2):
obręb 0025 Odrano Wola: 51, 82/22, 80/30, 86/4, 80/27, 80/24, 80/15, 
80/12, 88/2, 89/2, 129/22, 140/2, 97/1 (97/4), 92/3 (92/15), 135/1 
(135/47), 88/3 (88/4), 86/5 (86/7), 137 (137/2), 80/9 (80/33), 129/5, 82/7
2) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki 
po podziale (nieruchomość pozostająca przy właścicielu), na której 
przewiduje się przebudowę. 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego, w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11), 
w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 
wiadomości.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ZMIANY ROZKŁADU JAZDY 

W DNIACH 17-18.11.2018 ORAZ 24-25.11.2018
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 
17-18.11.2018 i 24-25.11.2018 (sobota, niedziela) na linii WKD 
wystąpią ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać 
specjalny rozkład jazdy. 
1. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących re-

lacjach:
−	 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. Radońska
−	 Komorów – Milanówek Grudów
−	 Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów
−	 Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Maz. Radońska

2. Tor nr 1 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów,
zostanie całodobowo zamknięty dla ruchu pociągów, a w celu uzu-
pełnienia oferty przewozowej na trasie tej uruchomiona zostanie 
autobusowa komunikacja zastępcza.

3. Na ww. odcinku ruch pociągów będzie prowadzony wahadło-
wo, wyłącznie po torze nr 2. Częstotliwość kursowania pociągów 
z uwagi na obowiązujące regulacje oraz przepustowość szlaku: 
co 70 minut dla jednego kierunku ruchu.   

4. Pociągi uruchomione w relacji Milanówek Grudów – Komorów 
będą kursowały z częstotliwością co 70 minut dla jednego kierunku 
ruchu. Na stacji Komorów zostanie zorganizowana skomuniko-
wana przesiadka pomiędzy pociągami ww. relacji i pojazdami 
zastępczej komunikacji autobusowej do/z Warszawy.

5. Na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna częstotliwość kurso-
wania pociągów wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu. 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją 
ruchu pociągów oraz autobusów komunikacji zastępczej w okre-
sie utrudnień w kursowaniu pociągów w celu zaplanowania do-
godnej podróży.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
www.wkd.com.pl

O G Ł O S Z N I A

REGION
Dokładnie 5 maja 
2017 roku we 
Wręczy pod Mszczo-
nowem wystartowała 
budowa pierwszego 
etapu Park of Poland. 
Zastanawiacie się 
jak postępują prace? 

Park of Poland nabiera 
rumieńców
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K ształt parku wodne-
go zarysowuje się co-
raz bardziej. Gołym 
okiem widać zmiany, 

jakie zaszły na placu budowy. Be-
tonowe niecki basenowe, nowe 
drogi dojazdowe, rondo, stropy, 
piwnice, a nawet ściany budyn-
ku – to wszystko można ujrzeć na 
fi lmie opublikowanym przez Park 
of Poland na portalu Facebook.

Inwestor chwali się, że będzie 
to największy zadaszony park 

wodny w Europie. Liczby mówią 
same za siebie: 32 zjeżdżalnie 
wodne, jedna z nich o długości 
aż 320 m, ponad 10 tys. szafek 
dla gości, 2,5 tys. miejsc parkin-
gowych, 10 saun, baseny o po-
wierzchni 3,5 tys. mkw., 700 
prawdziwych palm. Cała po-
wierzchnia działki, na której 
powstaje Suntago Wodny Świat
to 20 ha.

Inwestycja ma zakończyć się 
w 2019 r. Koszt? 150 mln euro…  SD

KOLARSTWO
Jeden z najlepszych 
polskich kolarzy 
Ryszard Szurkowski 
walczy o powrót do 
zdrowia po wypadku 
w wyścigu kolarskim 
w Niemczech. 
Zbiórkę na rehabili-
tację Szurkowskiego 
prowadzi Stowarzy-
szenie Lions Club 
Poznań 1990.

R yszard Szurkowski 
to jeden z najwy-
bitniejszych kolarzy 
szosowych w historii 

polskiego kolarstwa. Dwukrot-
ny wicemistrz olimpijski, czte-
rokrotny medalista mistrzostw 
świata, trzykrotny mistrz świa-
ta amatorów, dwunastokrotny 

Ryszard Szurkowski 
potrzebuje wsparcia

mistrz Polski oraz najbardziej 
znany ze zdominowania przez 
kilka lat z rzędu Wyścigu Po-
koju wygrał go czterokrotnie 
– to tylko niektóre dokona-
nia Ryszarda Szurkowskiego, 
który kilka lat temu pełnił 
również funkcję prezesa Pol-
skiego Związku Kolarskiego. 

Szurkowski przez cały czas 
był aktywny sportowo. Pięć 
miesięcy temu wziął udział 
w wyścigu weteranów w Kolonii.
Tam uległ poważnemu wypad-
kowi. Dwóch kolarzy jadących 
przed nim się zderzyło. Szur-
kowski wpadł na nich, a upada-
jąc uderzył twarzą w asfalt. Na 
leżącą trójkę najechali kolejni 
kolarze. Mocno poturbowany 
Ryszard Szurkowski wylądo-
wał w szpitalu.

Kolarz ma uszkodzony  
rdzeń kręgowy i porażenie 
czterokończynowe. Prze-
szedł dwie operacje kręgo-
słupa, rekonstrukcje twarzy. 
Jest sparaliżowany i walczy od 
odzyskanie władzy w nogach. 

Sam przyznaje, że wsiądzie 
jeszcze na rower. Rehabilita-
cja trwa już od kilku miesięcy. 
Widać też postępy, jednak, by 
Ryszard Szurkowski wrócił do 
zdrowia konieczna jest dal-
sza rehabilitacja. Ta jest jed-
nak kosztowna.

W pomoc mistrzowi zaan-
gażowało się „Stowarzyszenie 
Lions Club Poznań 1990”. Mot-
to organizacji to: „Służymy”. Te-
raz „LC Poznań 1990”, który od 
lat działa na wielu polach, będzie 
prowadził zbiórkę pieniędzy na 
rzecz Szurkowskiego.  AZ

Wpłat można dokonywać
na konto: 

09 1240 1747 1111 0000 1845 5759 

W dane przelewu wystarczy 
wpisać dane odbiorcy:

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 189,
60-594 Poznań,

 w tytule: 

„RYSZARD SZURKOWSKI 
– REHABILITACJA”
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Więcej pociągów,  
ale bez linii ZP

W związku z uruchomieniem drugiej 
krawędzi peronu w Pruszkowie od 8 li-
stopada w życie wszedł nowy rozkład 
jazdy. Pociągów przybyło, ale zniknęła 
popularna autobusowa linia zastępcza ZP.  
W tym wypadku sprawdziły się obietnice 
kolejarzy, którzy zapowiadali uruchomienie 
drugiej krawędzi pruszkowskiego peronu  

Autobusy linii ZP będą jeździły do 9 listo-
pada włącznie. Od 10 listopada na trasie 
linii 717 wracają przystanki sprzed remon-
tu, czyli: Rondo Zesłańców Syberyjskich, 
Berestecka, Śmigłowca i Popularna – in-
formuje Tomasz Kunert, rzecznik praso-
wy ZTM. Wracają również „stare” zasady 
honorowania biletów.  EL

i dokończenie toru w kierunku Warszawy 
na początku listopada. To niestety zła infor-
macja dla pasażerów, którzy przyzwyczaili 
się do autobusowego połączenia ze sto-
licą i zamiast z pociągów nadal korzysta-
li z linii ZP. – Od 8 listopada zmianie ulega 
rozkład jazdy linii S1 i R1. Dostępne będą 
obie krawędzie peronowe stacji Pruszków. 

Jest umowa  
na przebudowę trasy 579

która będzie poddana przebudo-
wie na odcinku od ulicy Grottge-
ra w Grodzisku Mazowieckim do 
Radziejowic pozostanie w swo-
im dotychczasowym śladzie. Bę-
dzie poszerzona oraz wyposażona 
w nowe odwodnienia, a także bę-
dzie miała zrealizowane chodniki 
i ścieżki rowerowe. Inwestor dro-
gi przekazał nam schemat prze-
biegu drogi. Celem rozszerzenia 

zawartych w nim danych, infor-
mujemy, że na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej z ul. Meksykańską 
na granicy Mościsk i Makówki 
oraz skrzyżowaniu z ul. Szkol-
ną w Kuklówce będą wykonane 
ronda. Projekt kończy się w Ra-
dziejowicach – informuje grodzi-
ski magistrat.

Przebudowa ma zakończyć się 
w połowie 2020 roku.  EL

GRODZISK MAZ.

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podpisał 
umowę na przebudowę 
trasy 579 z Grodziska  
do Radziejowic. Prace 
rozpoczną się wiosną.

P rzetarg na przeprowa-
dzenie prac w sierpniu 
tego roku wygrała fir-
ma Skanska, która za 

to zadanie zainkasuje 70 mln zł. 
Teraz sfinalizowano porozumie-
nie, podpisano umowę, a wyko-
nawca na plac budowy wejdzie 
w pierwszym kwartale przy-
szłego roku. Co istotne dla kie- 
rowców, prace będą prowadzone  
pod ruchem. Należy jednak liczyć  
się z utrudnieniami.

Jaki jest zakres tej inwesty-
cji? – Droga wojewódzka nr 579, 

Festbook Młodych: Młodzieżowe 
Targi Książkowo-Papierowe

lektur pojawiły się tytuły, które 
bardziej odpowiadają naszym 
upodobaniom? Jeśli natomiast 
jesteśmy już „starymi wyjada-
czami” czytelnictwa, nasza do-
mowa biblioteka pęka w szwach, 
a szukamy nowych książkowych 
doznań to festiwal książki mło-
dzieżowej – Festbook Młodych: 
Młodzieżowe Targi Książkowo-
-Papierowe – jest wydarzeniem, 
które musimy odwiedzić!

Festbook Młodych odbędzie się 
w dniach 30 listopada – 1 grudnia 
w grodziskiej Mediatece. Orga-
nizatorzy już dziś podkreślają, że 
Festbook będzie wydarzeniem cy-
klicznym, podczas którego w gro-
dziskiej Mediatece zbierani będą 
twórcy kultury młodzieżowej  
– wydawcy książek i czasopism, 
blogerzy, bibliotekarze i pro-
motorzy kultury, a także twór-
cy gier i komiksów, gadżetów, 
papierowego designu i nowych 
technologii. Każdy z wystawców 

otrzyma darmową przestrzeń 
do sprzedaży i promocji swoich 
produktów, a dla gości zorgani-
zowane zostaną spotkania z pi-
sarzami i promotorami kultury 
oraz konferencja. – 1 grudnia bi-
blioteka organizuje konferencję 
„Idziemy po kulturę. Jest miejsce 
w kulturze dla młodych”. Prele-
genci będą opowiadać o kultu-
rze młodych, o jej tworzeniu 
i perspektywach pracy młodych 
ludzi w kulturze – podkreś- 
lają organizatorzy.  AZ

TARGI

Takiego wydarzenia nie 
tylko w Grodzisku, ale  
w całej Polsce jeszcze nie 
było! Grodziska Bibliote-
ka Publiczna zaprasza  
na pierwszy festiwal  
książki młodzieżowej  
– Festbook Młodych:  
Młodzieżowe Targi  
Książkowo-Papierowe.

K siążki trzeba czytać 
– to ciągle słysze-
liśmy od rodziców 
i nauczycieli. Kło-

pot w tym, że nie zawsze kanon 
lektur szkolnych jest w kręgu 
naszych zainteresowań i za-
miast zachęcić odpycha od czy-
tania. Ale co powiecie na to by 
obok przymusowych szkolnych 

PRUSZKÓW

Kolejna odsłona afery wo-
kół Polskiego Związku Ko-
larskiego w Pruszkowie. 
22 października zatrzy-
mano Andrzeja P., byłego 
dyrektora sportowego 
PZKol. Podejrzewany jest 
m.in. o przestępstwa na 
tle seksualnym.

P oniedziałkowe zatrzy-
manie to efekt wielo-
miesięcznej pracy 
prokuratury, która ba-

dała nie tylko nieprawidłowości 
w gospodarowaniu majątkiem 
Związku, ale też wątki dotyczą-
ce podejrzeń o molestowanie sek-
sualne. We wtorek sąd zdecydował 
o zastosowaniu wobec Andrzeja P. 
trzymiesięcznego aresztu. – Za-
trzymanie mężczyzny nastąpiło 
w ramach śledztwa prowadzonego 

Były dyrektor sportowy PZKol 
zatrzymany

w Wydziale I do Spraw Przestęp-
czości Gospodarczej Prokuratury 
Regionalnej w Warszawie o sygn. 
akt RP I Ds. 64.2017 z Wydziałem 
do Walki z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Stołecznej 
Policji, które wszczęto w sprawie 
nadużycia udzielonych upraw-
nień lub niedopełnienia ciążących 
obowiązków w latach 2010 – 2017 
w Pruszkowie, przez osoby obo-
wiązane na podstawie przepisu 
ustawy do zajmowania się sprawa-
mi majątkowymi Polskiego Związ-
ku Kolarskiego oraz wyrządzenia 
szkody majątkowej w wielkich 
rozmiarach w mieniu Polskiego 
Związku Kolarskiego, tj. o czyn 
z art. 296 par 1 i par 3 Kodeksu 
karnego – informuje Agniesz-
ka Zabłocka-Konopka, rzecznik 
prasowy Prokuratury Regional-
nej w Warszawie.

Wspomniane paragrafy doty-
czą nadużycia zaufania, niedo-
pełnienia obowiązków, działania 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Ale to nie jedyne 

zarzuty pod adresem Andrze-
ja P. Najwięcej kontrowersji bu-
dzi podejrzenie o przestępstwa 
na tle seksualnym. Prokuratu-
ra informuje o trzech przypad-
kach gwałtu i jednym przypadku 

usiłowania. Przeciw byłemu dy-
rektorowi sportowemu PZKol ma 
zeznawać 30 świadków. A przy-
pomnijmy, że Andrzej P. pełnił 
także funkcję trenera żeńskiej 
kadry w kolarstwie górskim.

– Postanowienie o wszczęciu 
postępowania przygotowaw-
czego w przedmiotowej sprawie 
nastąpiło w związku z pisem-
nym zawiadomieniem złożo-
nym przez Podsekretarza Stanu 
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w Ministerstwie Sportu i Turysty-
ki, które wskazywało na uzasad-
nione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa nadużycia zaufania 
w obrocie gospodarczym, skutku-
jące wyrządzeniem szkody ma-
jątkowej w wielkich rozmiarach 
w mieniu Polskiego Związku Kolar-
skiego oraz zawierało informacje 
o możliwości zaistnienia czynów 
zabronionych o charakterze ko-
rupcyjnym a także przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności. 
Prokuratura Regionalna w War-
szawie szczegółowo wyjaśnia 
wszystkie wątki procesowe ob-
jęte prowadzonym śledztwem, 
które ma charakter rozwojowy  
– zaznacza prokurator Zabłocka-
-Konopka. – W sprawie groma- 
dzone są liczne dowody z doku-
mentów oraz z zeznań świadków, 
które służą wszechstronnemu  
zbadaniu ujawnionych dotychczas 
informacji oraz dokonaniu ich oce-
ny w aspekcie odpowiedzialno- 
ści karnoprawnej osób mających 
z nimi związek – dodaje.  EL
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Zapisy dla wystawców i prelegentów 
na konferencję: 

biuro@festbookmlodych.pl

Zapisy uczestników konferencji 
i szczegółowy program wydarzenia 

– 16 listopada 2018 r.

Więcej informacji:
www.festbookmlodych.pl 

Facebook – Idziemy po kulturę
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Zawyją syreny 
w Pruszkowie

W najbliższą środę, 14 listopada, mieszkańcy 
Pruszkowa będą mogli usłyszeć wycie syren 
alarmowych. Nie ma powodu do niepoko-
ju, alarm zostanie uruchomiony w ramach 
testu. Wszystko przez konieczność działa-
nia w praktyce nowego systemu ostrzega-
nia. – W dniu   14 listopada 2018 r.  odbędą 
się ćwiczenia „Renegade / Sarex 18/II” 

w ramach , których przeprowadzony bę-
dzie trening  systemu ostrzegania ludności 
cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z po-
wietrza . W godz. 9.00 –14.00  Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przewiduje uruchomienie  syren alarmo-
wych  w Pruszkowie – informuje pruszkow-
skie biuro zarządzania kryzysowego.   EL

PROSTY KROK DO ZDROWIA 
– WARTO GO WYKONAĆ!
Zapraszamy na bezpłatne badania 
na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C
Gmina Grodzisk 
Mazowiecki zaprasza 
na bezpłatne badania 
przesiewowe 
w kierunku 
wirusowego 
zapalenia wątroby 
typu C (WZW C).

23 listopada br. 
w godz. 15.00-
19.00 w Media-
tece (wejście od 

ul. 3 Maja 57) czekają na miesz-
kańców wykwalifi kowane pie-
lęgniarki, które bezboleśnie 
pobiorą krew poprzez nakłucie 
opuszki palca. Rezultaty testu 

poznamy w ciągu kilku minut. W 
przypadku pozytywnego wyni-
ku zostanie wykonane powtór-
ne badanie potwierdzające. 
Wynik dodatni niekoniecznie 
oznacza jeszcze chorobę. Może 
świadczyć, że organizm poko-
nał wirusa i jesteśmy tylko no-
sicielem. Warto jednak posiadać 
taką wiedzę, by nie zarażać in-
nych i chronić się samemu. Raz 
przebyta choroba niestety nie 
zabezpiecza nas przed ponow-
nym zakażeniem. 

Czym jest WZW C?
Choroba ta jest uznawana za jed-
no z największych światowych 
zagrożeń epidemiologicznych. 
Wieloletni, często bezobjawo-
wy, przebieg zakażenia może 

prowadzić do zagrażających 
życiu powikłań, jak: marskość 
wątroby, czy rak wątrobowo-
komórkowy. 

Jak mogło dojść 
do zakażenia?
Poprzez kontakt z zakażoną 
krwią. Zagrożone są więc osoby 
przyjmujące preparaty krwiopo-
chodne, przechodzące zabie-
gi medyczne, stomatologiczne, 
kosmetyczne (np. kolczyki), czy 
wykonujące tatuaże. Do zakaże-
nia może dojść też, np. podczas 
wizyty fryzjerskiej, gdy mamy 
uszkodzony naskórek.

Objawy
Bardzo rzadko objawem jest 
spodziewane w przypadku żół-

taczki zażółcenie skóry i białek 
oczu. W przypadku WZW C mo-
że to być zmęczenie, trudności 
z koncentracją, niepokój, depre-
sja, bóle stawowo-mięśniowe, 
czy swędzenie skóry. Większość 
osób jednak nie czuje żadnych 
dolegliwości, dlatego choroba 
nazywana jest „cichą epidemią”. 

Jak leczyć?
Nie ma, jak dotąd, szczepionki za-
bezpieczającej przed WZW C, ale 
wczesne rozpoznanie daje możli-
wość całkowitego wyleczenia. Naj-
nowsze leki są skuteczne niemal 
w 100 %. Dlatego osoba z potwier-
dzonym podczas naszych badań 
rozpoznaniem zostanie skierowa-
na na konsultację lekarską, dal-
szą diagnostykę i specjalistyczne 

leczenie. Jest ono bezpłatne (re-
fundacja NFZ) i niezwykle sku-
teczne. Trwa zazwyczaj 12 tygodni 
i nie wiąże się z istotnymi dzia-
łaniami niepożądanymi.

W badaniach może wziąć udział 
każdy, również dzieci, pod wa-
runkiem że przyjdą wraz z do-
rosłym opiekunem. Badania są 
anonimowe. Prosimy jednak 
o wcześniejszą telefoniczną re-
zerwację na godziny badania. 
Zapisy prowadzone są pod nr: 
(22) 755 51 43 wew. 210, w godz. 
9.00-15.00, do dnia 22 listopada.

Projekt fi nansowany ze środ-
ków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Gmina Gro-
dzisk Mazowiecki realizuje go 
wraz z Warszawskim Uniwer-
sytetem Medycznym.

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Wysokie ceny 
na „parkuj i jedź”

5,7 mln zł. A jak kształtowały się 
oferty złożone w przetargach?

W pierwszym przetargu ogłoszo-
nym na początku września wpły-
nęła tylko jedna oferta. Firma Flis 
Bud zaproponowała 7,2 mln zł za 
wykonanie tego zadania. Niestety 
to było zbyt wiele dla gminy, dla-
tego unieważniono postępowanie. 

Drugie postępowanie przetar-
gowe ogłoszono w październiku. 
W trakcie jego trwania wydłużo-
no termin składania ofert. Chęt-
nych nie brakowało, ale ceny znów 
były wysokie. Flis Bud zaoferował 

6,5 mln zł, SolidBud 6,7 mln zł, 
a Cich Bud 6,8 mln zł. 

„Parkuj i jedź” powstanie na te-
renie położonym między urzędem 
gminy a przedsiębiorstwem usług 
komunalnych przy ul. Granicznej. 
Obejmować będzie ono m.in.: czte-
ry perony autobusowe w pełni za-
daszone, bezpłatny parking na 225 
miejsc (w tym 8 dla niepełnospraw-
nych). Przy parkingu powstanie 
punkt ładowania pojazdów z na-
pędem elektrycznym. Można bę-
dzie zaparkować także 40 rowerów. 
Parking będzie monitorowany.  SD

NADARZYN

Pierwszy przetarg na 
zaprojektowanie
i wybudowanie parkingu 
w Nadarzynie został 
unieważniony z powodu 
zbyt wysokiej oferty. 
W kolejnym postępowa-
niu kwoty znów 
przewyższały sumę jaką 
gmina zamierza wydać 
na to zadanie. 

T o duża inwestycja. Par-
king w systemie „parkuj 
i jedź” będzie koszto-
wał kilka milionów zło-

tych. Samo dofi nansowanie jakie 
pozyskała gmina Nadarzyn to 
4,6 mln zł. A suma jaką zamierza wy-
dać na to zadanie to trochę ponad 

Zemdlała w pracy, zmarła w szpitalu. 
Sprawę zbada prokuratura

była zamknięta dla kierowców. 
Czy znane są prawdopodobne 
przyczyny śmierci młodej kobie-
ty? – Dziś jest zbyt wcześnie, by 
o tym mówić. W takich sytuacjach 
sprawę przejmuje prokuratura. 
Zapewne zleci przeprowadze-
nie sekcji zwłok w celu ustalenia 

przyczyny śmierci – mówiła nam 
w dniu zdarzenia Kańka.

Po blisko dwóch tygodniach 
niewiele w tej sprawie się wyja-
śniło. – Nadal czekamy na wyniki 
sekcji zwłok kobiety – mówi nam 
Przemysław Paluch, prokurator 
rejonowy w Pruszkowie.  AZ

PRUSZKÓW

Do tragicznego zdarze-
nia doszło 26 paździer-
nika na jednej ze stacji 
paliw w Pruszkowie. 
Pracownica stacji zasła-
bła, a po przewiezieniu 
do szpitala zmarła.

I nformacje o zdarzeniu 
trafiły do pruszkow-
skich policjantów około 
południa. – Otrzymaliśmy 

informacje, że na stacji benzy-
nowej zasłabła 29-latka. Upa-
dając uderzyła się w głowę. Na 
miejsce została wezwana karet-
ka pogotowia, która przewio-
zła poszkodowaną do szpitala. 
Tam kobieta zmarła – powie-
działa podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Na miejscu przez kilka godzin 
pracowali policjanci, a stacja 
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Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 
o wszczęciu postępowania w sprawie  

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta 
Gminy Raszyn w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej – ulicy KZ  
w miejscowości Sękocin Stary, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, 
województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki:
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 
obręb 0018 – wieś Sękocin Stary
działki nr ew.: 47/10, 49/10, 50/7, 51/10, 52/5, 53/5, 55/18, 57/5, 58/5, 
59/8, 60/15, 61/5, 62/9, 62/15 (działka powstanie z podziału działki 
nr ew. 62/8), 66/31 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 66/17), 
66/28 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 66/15)

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb 0018 – wieś Sękocin Stary
działki nr ew.: 66/14, 66/16, 66/18;

obręb 0017 – wieś Sękocin Nowy
działki nr ew.: 19/3, 20/13 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I 
piętro), tel.: 22 738-14-32. 

O G Ł O S Z E N I E

JANKI

Pruszkowska policja 
poszukuje sprawców 
brutalnego napadu,  
do którego doszło  
w 7 listopada rano  
w Jankach. Sprawcy 
ukradli samochód, w któ- 
rym miała znajdować się 
duża suma pieniędzy.

W czasie napadu 
poszkodowa-
ne zostały dwie 
osoby,  jedna 

z nich trafiła do szpitala. Na-
pastnicy zablokowali im dro-
gę na parkingu, uniemożliwili 
ucieczkę z zasadzki. Ukradli sa-
mochód, który niedługo później 
znaleziono spalony na terenie 
Otrębus. – Poszukujemy spraw-
ców wymuszenia rozbójnicze-
go. Z uwagi na dobro śledztwa 
nie ujawniamy szczegółowych 
informacji. Postępowanie w tej 

sprawie będzie prowadzić pro-
kuratura, dziś zostaną przeka-
zane tam akta sprawy – mówi 
nam podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Nieoficjalnie wiadomo, że ce-
lem napastników była duża su-
ma pieniędzy, jaka znajdowała 
się w samochodzie, a poszkodo-
wane osoby miały być pracowni-
kami jednego z kantorów. Choć 
nie potwierdza tego policja, wie-
le wskazuje na to, że napaść by-
ła wyjątkowo brutalna. Sprawcy 
rozbijali szyby w samochodzie 
poszkodowanych, a ich samych 
dotkliwie pobili.  EL

Sprawcy napadu  
w Jankach poszukiwani

SPOTKANIE

Jan Mela odwiedzi  
Brwinów

Polski podróżnik i działacz społeczny 
– Janek Mela – 23 listopada o godz. 
19.00 odwiedzi Brwinów. Jest pierw-
szym niepełnosprawnym, który zdobył 
dwa bieguny w ciągu jednego roku. 
Jan Mela to niezwykła postać. W wie-
ku 13 lat miał wypadek, w wyniku któ-
rego amputowano mu lewe podudzie 

Capitan oraz przebiegł New York City 
Marathon. Prowadzi też Fundację Poza 
Horyzonty. Spotkanie z Jankiem Me-
lą to niezwykłe doświadczenie. Miej-
scem spotkania będzie Organistówka 
w Brwinowie przy ul. Rynek 14 (bu-
dynek po lewej stronie kościoła).  
Wstęp wolny!  SD

i prawe przedramię. Mimo to tak do-
tkliwego przeżycia Janek podniósł się 
i zrobić coś niesamowitego. W ciągu 
jednego roku zdobył bieguny północ-
ny i południowy. Na dodatek w cią-
gu jednego roku! I to nie wszystko.  
W kolejnych latach odwiedził Kiliman-
dżaro, Elbrus, wspinał się na górę El 

PRUSZKÓW
Dziewięcioletni Antek 
to wesoły i pełny energii 
chłopiec. Niestety cierpi 
na zespół Aperta, który 
nie pozwala mu cieszyć 
się dzieciństwem. Rodzi-
ce zbierają pieniądze na 
operację chłopca. 

Z espół Aperta to choro-
ba genetyczna, która 
objawia się szeregiem 
wad wrodzonych m.in. 

zrośnięciem palców u rąk i nóg, 
rozszczepem podniebienia oraz 
deformacją czaszki. – Właśnie mój 
synek dostał cały ten bagaż cięż-
kich schorzeń… Od pierwszych 
dni życia wiedzieliśmy, że zrobi-
my wszystko, by Antek miał jak 
największą szansę na normalne 
życie, bez bólu i cierpienia, tak-
że tego emocjonalnego. Przecież 
dzieci potrafią być okrutne dla 
kogoś, kto tak bardzo się wyróż-
nia – zaznacza Ania, mama Antka. 

Dziś Antek ma dziewięć lat. 
Jest pełnym energii chłopcem, 
który wspólnie z rodzeństwem 
bawi się i psoci. Choć to jeszcze 
dziecko, Antek ma za sobą wiele 
przeżyć i skomplikowanych ope-
racji. Kolejny zabieg przed nim. 
Mały mieszkaniec Pruszkowa jest 
pacjentem Kliniki Kraniosteno-
zy w Dallas, gdzie operuje Jef-
frey Fearon. – Antek przeszedł 

Antoś czeka na pomoc
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już trzy poważne operacje: I etap 
rozdzielenia palcozrostów, ope-
rację kości czaszki oraz II etap 
rozdzielenia palcozrostów rąk 
i nóg. W listopadzie 2013 r. ko-
nieczny był kolejny zabieg – chi-
rurdzy wysunęli kość czołową 
Antosia, by mózg miał miejsce 
na wzrost i żeby nie doszło do 
jego uszkodzenia. Za każdym ra-
zem drżeliśmy ze strachu, że coś 
może pójść nie tak, chociaż wie-
dzieliśmy, że w lepsze ręce sy-
nek nie mógł trafić. Na szczęście 
każda operacja przeszła zgod-
nie z planem, uniknęliśmy nie-
bezpiecznego wzrostu ciśnienia 
śródczaszkowego i uszkodzeniu 

nerwu wzrokowego. Ale to nie 
był koniec naszej walki o Ant-
ka – zaznaczają rodzice chłopca. 

Przed Antkiem kolejna opera-
cja. To zabieg LeFort III z użyciem 
dystraktora RED polega na od-
dzieleniu kości środkowej części 
twarzy od czaszki. Są one wysu-
wane za pomocą aparatu, dzień po 
dniu, o kilka milimetrów do przo-
du, przez 6 - 8 tygodni. – U synka 
mózg rośnie i przestaje mieścić 
się w czaszce. Zaczyna uciskać na 
narząd wzroku i słuchu, grożąc 
ich utratą, powoduje śmiertelnie 
niebezpieczne bezdechy nocne, 
zniekształca główkę. Operacja po-
zwoli tego wszystkiego uniknąć! 

Najważniejsze, że skończy się 
ucisk, ale na pewno ważne jest 
też to, że nieco zmieni się wygląd 
Antosia - rysy twarzy złagodnie-
ją, synek będzie mniej różnił się 
od innych dzieci. Nie będą go wy-
tykać palcami, śmiać się z inno-
ści… – podkreśla Anna. 

Jest tylko jedna przeszkoda. To 
pieniądze. Operacja kosztuje aż 
80 tys. dolarów, czyli około 300 
tys. zł. Rodziców Antka nie stać 
na tak kosztowny zabieg dlate-
go proszą o wsparcie. Darowizny 
na rzecz Antka można wpłacać 
przez portal siepomaga www.
siepomaga.pl/antos. Ważna jest 
każda złotówka!  AZ

KOLEJ
Budowa drugiego 
toru na szlaku WKD 
w kierunku Grodziska 
staje się coraz bardziej 
realna. Przewoźnik ma 
już studium wykonalno-
ści dla drugiego toru.

D okumentację na zle-
cenie WKD przy-
gotowała f irma 
Multiconsult Polska. 

Zgodnie z założeniami projekt 
prezentuje studium wykonal-
ności drugiego toru kolejki od 
Podkowy Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego. Głównym celem 

Studium na drugi tor do 
Grodziska opracowane

tej inwestycji jest usprawnienie 
dojazdu do stolicy oraz zwięk-
szenie przepustowości szlaku.

Sama inwestycja nie zakłada 
jedynie budowy drugiego toru 
do Grodziska. Zadanie obejmu-
je również przebudowę już ist-
niejącej konstrukcji, dobudowę 
nowych peronów czy przebu-
dowę istniejących przejazdów 
kolejowych na szlaku.

Jaka jest szansa na realiza-
cję przedsięwzięcia? Wartość 
inwestycji została oszacowana 
na 87,7 mln zł netto. WKD chce 
się ubiegać o dofinansowanie 
zadania w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Jego wy-
sokość może wynieść nawet 
85 proc.  AZ
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OSP Biskupice z nowym wozem
Strażacy z Biskupic 
od ponad dwóch 
miesięcy cieszą się 
z nowego samochodu 
ratowniczo-gaśnicze-
go marki Volvo, który 
zastąpił wysłużonego 
Stara z 1984 r.

C ena zakupu fabrycznie 
nowego samocho-
du ratowniczo-ga-
śniczego uzyskana 

w przetargu to 769 980,00 zł. 
Gmina Brwinów przeznaczyła 
na ten cel 439 980,00 zł. Uda-
ło się też pozyskać dwie do-
tacje: ze środków samorządu 
województwa mazowieckiego 
– 130 tys. zł oraz z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 
200 tys. zł. Samochód marki 
Volvo jest wyposażony w no-
woczesne systemy ratowni-
czo-gaśnicze m.in. autopompę z 
urządzeniami kontrolno-sterow-
niczymi, działko wodno-pianowe 
o regulowanym natężeniu, zbior-
nik wody o pojemności 3000 l, 
instalację zraszaczową. (PR)

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Rakowiecki zapraszają na 

11 LISTOPADA 
UROCZYSTE OBCHODY 
100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

O F I C J A L N E  U RO C ZY STO Ś C I
Rynek, plac Św. Jana Pawła II
godz. 1030   Msza Św. w intencji Ojczyzny
                   w kościele św. Floriana                        
godz. 1130  Uroczystości przed Pomnikiem  
                   Niepodległości                
godz. 1200  NIEPODLEGŁA DO HYMNU!  
                   Wspólne wykonanie „Mazurka  
                   Dąbrowskiego”  

godz. 1215  MIASTECZKO HARCERSKIE ZHP

JÓZEF PIŁSUDSKI – PIERWSZY DZIADEK 
NIEPODLEGŁEJ
BRWINÓW, ZSO, UL . ŻWIROWA 16
godz. 1300 –1700    Wystawa w auli Liceum

O G I E Ń  N I E P O D L EG ŁO Ś C I  Z H R
BRWINÓW, UL . GRODZISKA 57
godz. 1900    Spotkanie przy ognisku 

Do 30 listopada br. 
będzie przeprowa-
dzona ankieta wśród 
mieszkańców, która 
ma pomóc w opra-
cowaniu „Programu 
Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Gminy 
Brwinów”. Głównym 
celem jest zmniejsze-
nie zanieczyszczenia 
powietrza. 

P rogram Ogranicza-
nia Niskiej Emisji (PO-
NE) to dokument, który 
jest potrzebny do pozy-

skiwania przez gminę Brwinów 
środków zewnętrznych. W przy-
gotowaniu programu potrzebna 
jest pomoc mieszkańców. Ważnym 
krokiem jest zebranie danych na 
podstawie ankiet. Do 30 listopa-
da 2018 r. pracownicy fi rmy WGS 
84 Polska sp. z o.o. wyposażeni w 
identyfi katory będą przeprowa-
dzać badania ankietowe na tere-
nie gminy. Pracownicy odwiedzą 
losowo wybrane domy, a także bę-
dą zostawiać ankiety w skrzynkach 

pocztowych. Ankieta jest również 
dostępna w wersji elektronicznej 
na stronie bit.ly/ekoAnkieta2018 
oraz w wersji papierowej w Urzę-
dzie Gminy Brwinów. Wypełnione 
ankiety papierowe należy dostar-
czyć do 30 listopada do Urzędu 
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Gmina Brwinów podejmuje ko-
lejne działania z myślą o poprawie 
jakości powietrza. W poprzednim 
sezonie grzewczym na budynkach 
oświatowych w Brwinowie, Otrę-
busach i Żółwinie zostały zamonto-
wane czujniki, które mierzą m.in. 
zawartość pyłów. Straż Miejska 
prowadzi systematyczne kontrole 

palenisk, z których wynika, że naj-
większym problemem nie jest spa-
lanie śmieci, lecz używanie opału 
niskiej jakości: zasiarczonego wę-
gla, ekogroszku, mokrego drewna.

Gmina Brwinów planuje też 
wprowadzenie programu fi nan-
sowanego już ze środków własnych. 
W 2019 r. ma ruszyć opracowa-
ny przez gminę Brwinów pro-
gram dofi nansowania inwestycji 
związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania. Uchwała podjęta w tej 
sprawie przez radnych wejdzie 
w życie po publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. (PR)

W trosce o czyste powietrze

starosta pruszkowski maksym gołoś
przewodnicząca rady powiatu pruszkowskiego 

maria makowska

100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

zapraszają na

Program:

11:15   Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
        Miejsce: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. 3 maja 124, Pruszków-Żbików)

12:00   Wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu"

12:10   Marsz Niepodległości
        Trasa: od Kościoła do pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. 3 Maja

12:30   Oficjalne uroczystości pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i tablicą POW,
składanie kwiatów, okolicznościowe przemówienia

14:00   Koncert patriotyczny "Wolności śpiew" zorganizowany przez Muzeum Dulag 121
        Miejsce: Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8a Pruszków)

17:00   Spektakl teatralny "Krasiński - wieszcz niepodległości. Romantyczne rendez-vous"
        Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tadeusza Kościuszki 41)

17:00 - 24:00    Iluminacja świetlna na budynku Starostwa Powiatowego

20:20   Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie Niepodległości
(Starostwo Powiatowe od strony ul. Drzymały)

Po oficjalnych uroczystościach zapraszamy na gorący poczęstunek - strażacką 
grochówkę oraz na wystawę zorganizowaną przez Muzeum Dulag 121

pt. "Ojcowie Niepodległości" w Muzeum Dulag 121.

rocznica odzyskania przez
polskę niepodległości

1918-2018

patronat medialny:
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GRODZISK MAZ.

Sprawdź swoją wydolność – 
darmowy test Coopera

To w jakiej jesteśmy kondycji fizycznej moż-
na zmierzyć za pomocą testu Coopera. 
To próba wytrzymałościowa opracowa-
na przez amerykańskiego lekarza na po-
trzeby armii USA w 1968 r. Czym jest test 
Coopera? Polega on na pokonaniu jak naj-
dłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Bie-
gniesz, maszerujesz, skaczesz lub po prostu 

idziesz. W czasie tych 12 minut dajesz z sie-
bie wszystko. Bezpłatny test będzie moż-
na wykonać 10 listopada o godz. 12.00  na 
stadionie OSiR w Grodzisku Mazowieckim 
przy ulicy Westfala 3a. Szczegóły dotyczą-
ce testu można znaleźć na facebooku, szu-
kając wydarzenia o nazwie „Test Coopera 
dla wszystkich”.  SD

PRUSZKÓW
Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów 
i Kanalizacji miasta 
stołecznego Warszawy 
podpisało umowę  
na budowę nowej  
magistrali wodociągo-
wej, która ma  
doprowadzić wodę  
m.in. do Pruszkowa.

A warie wodociągowe 
są zmorą mieszkań-
ców pasma prusz-
kowskiego. Kłopot 

w tym, że takie miejscowości 
jak Michałowice, Piastów czy 

MPWiK buduje nową 
magistralę. To koniec awarii?

Pruszków w wodę zasilane są 
tylko jedną magistralą, która 
biegnie wzdłuż Al. Jerozolim-
skich. Awaria lub konieczność 
przebudowy fragmentu wodo-
ciągu kończy się kilkugodzinną, 
a niekiedy nawet kilkudniową 
przerwą w dostawie wody.

Ta sytuacja ma się jednak 
skończyć. MPWiK wybuduje dru-
gą magistralę, która doprowadzi 
wodę do Piastowa i Pruszkowa 
od strony północnej.

Rzecznik prasowy MPWiK Ma-
rzena Wojewódzka informuje – 
W ramach umowy wykonawca, 
firma IDS-BUD S.A., zaprojektuje 
i wybuduje ok. 7,4 – kilometrowy 
odcinek magistrali wodociągo-
wej o średnicy 800 mm. Trasa 
projektowanej magistrali będzie 
przebiegała w następujących 

ulicach: Powstańców Śląskich 
od skrzyżowania z ul. Człu-
chowską, Dźwigowej, Globuso-
wej, Świerszcza, Chrościckiego, 
Pola Karolińskie, Cykady, Posa-
gu 7 Panien, Gierdziejewskiego 
i Warszawskiej.

Warto przypomnieć, że w poło-
wie 2018 roku została podpisana 
umowa na budowę 11-kilome-
trowej magistrali wodociągo-
wej bezpośrednio na terenie 
miast Piastów i Pruszków, war-
tość przedsięwzięcia wynosi bli-
sko 28 mln zł netto. Inwestycja 
stanowi ważny element budo-
wy systemu zapewnienia cią-
głości dostaw wody na terenie 
pasma pruszkowskiego.

Nowa magistrala ma powstać 
w ciągu 48 miesięcy. Koszt inwe-
stycji to 48,6 mln zł netto.  AZ
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MICHAŁOWICE
Naczelny Sąd Admini-
stracyjny wydał  
wyrok w sprawie  
„Dóbr Ziemskich  
Michałowice”. 
To krok w kierunku za-
kończenia sprawy  
na korzyść mieszkańców 
gminy Michałowice.

S prawę zapoczątkowa- 
ła wydana w 2013 r. de- 
cyzja Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Re-

sort stwierdził wtedy nieważność 
tzw. reformy rolnej z 1944 r. w ra-
mach której „Dobra Ziemskie 
Michałowice” stały się własnoś- 
cią państwa. Chodzi o ponad 130 
hektarów w centrum gminy, na 
których dziś znajduje się duże 
osiedle domów jednorodzinnych, 

Problem reprywatyzacji 
Michałowic bliżej rozwiązania

szkoła, swoje siedziby mają in-
stytucje pożytku publicznego. 
Spadkobiercom dawnych wła-
ścicieli tego terenu decyzja Mi-
nistra otworzyła drogę do starań 
o odzyskanie tych nieruchomości.

Mieszkańcy gminy Michało-
wice złożyli szereg skarg i wy- 

jaśnień do sądu. Spadkobiercy 
natomiast rozpoczęli docho-
dzenie swoich roszczeń wyce- 
niając je na bagatela pół mi-
liarda złotych. Pieniądze miał-
by wypłacić solidarnie skarb 
państwa (ministerstwo rolnic- 
twa, wojewoda mazowiecki i sta-
rosta pruszkowski) oraz gminy 
Michałowice i Raszyn.

Finalnie sprawa trafiła do 
Naczelnego Sądu Administra- 
cyjnego. Ten na rozprawie z dnia 
22 października stwierdził,  
że nie ma podstaw do stwier-
dzenia nieważności orzeczeń  
z 1948 r. z powodu rażącego na-
ruszenia prawa.

Nie oznacza to jednak za-
kończenia postępowania ad-
ministracyjnego. To będzie się 
toczyć nadal. Z tą różnicą, że po-
stępowanie musi zostać ponow-
nie rozpatrzone przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak 
będzie on związany oceną praw-
ną zawartą w wyroku NSA.  AZ
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OBCHODY
Tegoroczna, setna  
rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości będzie obchodzo-
na wyjątkowo hucznie.  
W naszym regionie 
zaplanowano wiele wy-
darzeń poświęconych 
uczczeniu 11 listopada.

PRUSZKÓW
Muzeum Dulag 121 10 listopada, 
zaprasza na wykład dr Agniesz-
ki Janiak-Jasińskiej „100-lecie 
praw wyborczych – kobiety na 
rzecz Niepodległej”. Początek 
o godz. 15.00.

Do 27 listopada w Muzeum Du-
lag 121 prezentowana jest wystawa 
„Ojcowie Niepodległości” przy-
gotowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Wystawa prezentu-
je sylwetki Piłsudskiego, Dmow-
skiego, Paderewskiego, Witosa, 
Korfantego i Daszyńskiego – sze-
ściu Polaków, którzy, chociaż 
reprezentowali różne poglą-
dy polityczne, potrafili zjedno-
czyć się wokół nadrzędnego celu: 
Niepodległości i odbudowy Pań-
stwa Polskiego.

W ramach miejskich obchodów 
11 listopada odbędzie się uroczysty 
koncert Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej w ko-
ściele św. Kazimierza. Podczas 
koncertu wykonane zostaną pio-
senki okresu międzywojnia oraz 
utwory znane z polskich filmów. 
Początek o godz. 19.00.

Jubileusz 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości uczci 
również pruszkowskie starostwo. 
Uroczystości rozpoczną się 11 li-
stopada o godzinie 11.15 Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny na 
Żbikowie. O godz. 12.00 wspólnie 
odśpiewany zostanie hymn Pol-
ski. Następnie odbędzie się Marsz 
Niepodległości (trasa u. 3 Maja do 
pomnika Tadeusza Kościuszki). 
W programie także oficjalne uro-
czystości pod pomnikiem u zbiegu 
ulicy 3 Maja i ulicy Warsztato- 
wej – składanie kwiatów przy 
Kompanii honorowej (godz.12.30), 
koncert patriotyczny „Wolności 
śpiew” zorganizowany przez  
Muzeum Dulag 121 

PIASTÓW
W piątek, 9 listopada o godz. 18.00 
piastowskim MOK program arty-
styczny „Postacie Niepodległości” 
zaprezentują uczniowie szkoły nr 
5. W sobotę, 10 listopada, o godz. 
15.00 na stadionie MOSiR rozpocz-
nie się Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych. O 17.00 
uroczystości w Parku Niepodległo-
ści. W niedzielę o godz. 10.00 Msza 
Święta w kościele Matki Boskiej 

Święto Niepodległości 
uczcimy w regionie

Częstochowskiej, o godz. 12.00 
„Niepodległa do Hymnu” na tere-
nie OSP. O godz. 13.15 inscenizacja 
„Barwy Mojej Ojczyzny” w wyko-
naniu uczniów szkoły nr 4 (kościół 
Chrystusa Króla Wszechświata).

MILANÓWEK
11 listopada o godz. 10.00 Msza 
Święta w kościele Św. Jadwigi Ślą-
skiej (ul. Kościuszki 41). O godz. 
11.00 uroczystość pod Pomni-
kiem Bohaterów (ul. Kościuszki). 
O godz. 11.30 koncert niepodległo-
ściowy w wykonaniu Milanow-
skiej Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego. O godz. 12.00 
wspólne zaśpiewanie hymnu w ra-
mach ogólnopolskiej akcji. W godz. 
13.00-18.00 „VIVAT NIEPODLE-
GŁA!”, czyli widowisko artystycz-
ne (Hala Sportowa nr 1, ul. Żabie 
Oczko 1). O godz. 13.00 niepod-
ległościowe warsztaty manualne 
i muzyczne, pokazy patriotyczne, 
wystawy. O godz. 15.00 Międzypo-
koleniowy Test Niepodległościo-
wy. O godz. 17.00 wielki koncert 
„VIVAT NIEPODLEGŁA!”.

GRODZISK MAZ.
Grodziskie obchody 11 listopa-
da rozpoczną się o godz. 15.30 od 
zbiórki pocztów sztandarowych 
pod pomnikiem Chełmońskiego. 
O godz. 16.00 Msza Święta o ko-
ściele św. Anny. O 17.00 uroczy-
stości pod pomnikiem Wolności 
i Zwycięstwa. Pół godziny póź-
niej w Centrum Kultury koncert 
uczniów szkoły muzycznej i Gro-
dziskiego Chóru Bogoria. O godz. 
19.00 wieczornica pieśni patrio-
tycznych w kościele Przemienie-
nia Pańskiego.

PODKOWA LEŚNA
W sobotę 10 listopada godz. 16.00 
Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich zaprasza na otwarcie 
wystawy historycznej i prezenta-
cję „Księgi stulecia niepodległo-
ści”. Pół godziny później będzie 
można posłuchać wierszy o wol-
ności w interpretacji aktorów Te-
atru Otwartego. O godz. 17.00 

przy ul. Lilpopa 18 rozpocznie 
się debata o wolności. O wolno-
ści w różnych jej aspektach po-
dyskutują: psycholog Ewa Kołacz, 
reżyser Wojciech Marczewski, fi-
lozof dr Piotr Stankiewicz (UW), 
red. Tomasz Stawiszyński (Go-
dzina Filozofów), prowadzenie:  
red. Aleksander Kaczorowski

W niedzielę, 11 listopada, o godz. 
16.30 zaplanowano pokaz filmu 
dokumentalnego „Paderewski – 
człowiek czynu, sukcesu i sławy”. 
Przed projekcją spotkanie z re-
żyserem Waldemarem Dąbrow-
skim. O godz. 18.00 w CKiIO przy 
ul. Świerkowej koncert „Pie-
śni Ignacego Jana Paderewskie-
go”. 18 pieśni do słów A. Asnyka, 
T. Gautier,  C. Mendesa,  A. Mic-
kiewicza w wykonaniu studentów 
Akademii Muzycznej w Gdań-
sku i Uniwersytetu Muzycznego  
im. F. Chopina w Warszawie.

NADARZYN
W sobotę 10 listopada o godz.17.00 
uroczysta sesja rady gminy  
w  NOK, o godz. 18.00 NOK Pęd 
Band. W niedzielę o godz. 12.00 
Msza Święta w kościele św. Kle-
mensa, a następnie poświęcenie 
tablicy pamiątkowej i występ ar-
tystyczny uczniów szkoły podsta-
wowej w Nadarzynie. O godz. 13.30 
przemarsz na plac Poniatowskie-
go, a tam przejazd członków Klu-
bu Motocykli Dawnych i Ciężkich 
„Nornica”, rekonstrukcja przejazdu 
marszałka Piłsudskiego, wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.

BRWINÓW
Niedzielne uroczystości rozpocz-
ną się o godz. 10.30 od Mszy Świę-
tej w kościele św. Floriana. O 11.30 
przeniosą się one pod Pomnik Nie-
podległości. O godz.12.00 „Nie-
podległa do Hymnu”. Od godz.12.15 
dostępne będzie miasteczko har-
cerskie. W godz.13.00-17.00 będzie 
można zwiedzać wystawę w auli 
LO przy ul. Żwirowej. O godz. 19.00 
spotkanie przy ognisku, wspólne 
śpiewanie patriotycznych piose-
nek (ul. Grodziska 57).  EL
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informacji

pracuj z nami w pepco! 
jako: 

kasjer-sprzedawca 
Pruszków, Brwinów, Piastów, Milanówek, 

Michałowice, Grodzisk Mazowiecki

dołączając do nas 
zyskasz:

• umowę o pracę 

• korzystne wynagrodzenie na czas 

• premia za sprzedaż 

• rabat pracowniczy do 25% 

• godziny pracy zgodnie z ustalonym grafikiem 

• możliwość rozwoju i awansu 

• wsparcie przyjaznego zespołu

Jeśli jesteś zainteresowany, 
aplikuj w sklepie lub przez stronę www.pepco.pl/kariera  

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

PARTNER HANDLOWY

KIM JEST AGENT?
To człowiek, który zna się na ludziach, rozumie ich i lubi z nimi pracować. A na tym 
właśnie polega jego zawód – zawód, który budzi zaufanie i naprawdę się liczy. 
Nasi Agenci zapewniają swoim klientom spokój, bo sprzedają bogatą ofertę 
dobrych produktów – ubezpieczeń PZU.

AGENCI PZU CENIĄ TĘ PRACĘ ZA...
• niezależność i elastyczny czas pracy,
• atrakcyjny system wynagrodzeń, w tym motywujące prowizje i premie
zależne od własnych osiągnięć,
• możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia  nansowego 
w pierwszych 2 latach pracy,

• renomę PZU na rynku ubezpieczeń i jakość sprzedawanych ubezpieczeń,
• możliwość otrzymania pełnego wyposażenia swojego biura,
• stałą pomoc zespołu sprzedaży,
• interesujące szkolenia, które dobrze przygotują do zawodu.

JAK ZOSTAĆ AGENTEM PZU?
Nie zniechęcaj się brakiem doświadczenia w tym zawodzie. Wiemy, że zdobywa 
się je z czasem. Przyda się natomiast chęć rozwoju, zorganizowanie, średnie 
wykształcenie i własna działalność gospodarcza. I oczywiście chęć zakręcenia się 
za lepszą pracą.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:
05-800 Pruszków al. Wojska Polskiego 12, tel. 666 888 537, 
e-mail: amarcjanek@pzu.pl

USŁUGI  
FINANSOWE

w Pruszkowie UL. KRASZEWSKIEGO 5
(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO OPŁACISZ RACHUNKI

m.in. TBS, ZUS, podatki, prąd, telefon itp. 3,00 zł
gaz, czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 2,50 zł

ZAŁOŻYSZ: KONTO

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ
  KREDYT HIPOTECZNY, PRODUKTY PARABANKOWE

Posiadamy oferty ponad 10 banków

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
ZADZWOŃ: 506 289 039, PROMEDICA24

OPIEKUNKA SENIORÓW
W NIEMCZECH!
ATRAKCYJNY BONUS JESIENNO-ZIMOWY!
ZAPRASZAMY NA DARMOWY
KURS J. NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WARSZAWIE.

PO KURSIE – GWARANTOWANE
OFERTY PRACY 

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

• Pani do sprzątania w Komorowie 
jeden dzień w tygodniu, w soboty 
tel. 606 742 496 

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokolowie 
koło Janek 504204700 

• Stowarzyszenie MONAR 
Centrum Pomocy Bliźniemu 
w Oryszewie Osada poszukuje 
pielęgniarki i opiekuna. Osoby 
zainteresowane proszone są o 
kontakt kadry.oryszew@monar.org 
lub pod nr tel. 505 515 507 

• Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
miesięczne od 2800 do 5000 zł
 netto na rękę. Praca 
od poniedziałku do soboty 
niedziele wolne 504-029-50

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Działki budowlane 600m2 
50 000zł media Adamów 607869775 

• Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, Błonia 
i Ożarowa Mazowieckiego 
Tel. 539-777-180 

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

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

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

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 lub wynajmę 
lokal handlowo-
-usługowy 72 m2 
Piastów 601751183 tanio 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

• Sklep i działka Żyrardów centrum 
607 869 775 

Starsza Pani poszukuje 
spokojnej lokatorki 
do odrębnego pokoju, 
15m2. Łazienka i kuchnia 
do wspólnego użytku. 
Atrakcyjne cena w zamian 
za pomoc w pracach 
domowych i higienicznych. 
Centrum Pruszkowa, 
winda, Vpiętro. 
Kontakt 22 758 63 24 – 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601 612 930 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405
 

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603-375 -875

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

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

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA 22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              ZAMÓW: CENY NETTO 

OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 

Atrakcyjna praca
na produkcji/operator

wózka widłowego

 

Darmowy dojazd – Błonie

725 257 243

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zatrudnimy kobiety i mężczyzn 
do sprzątania galerii handlowej 
w Pruszkowie (przy dworcu PKP)

Dla osób posiadających aktualny sto- 
pień niepełnosprawności oferujemy:

UMOWĘ O PRACĘ:  
2300 zł + 300 zł dodatku
Refundację zakupu leków
Praca w godz. 6-14, 14-22

TELEFON:  
799 022 489 lub 601 736 719

PRZED ZIMĄ OTUL
SWOJE ROŚLINY

 

POLECAMY AGROWŁÓNINY,
KAPTURY, KORĘ, ZIEMIĘ

 
 

SKLEP OGRODNICZY   
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7  

www.hurtownia-ogrodnicza.com

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• Hydraulik, 535-872-455 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI 
885-72-72-72 

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 509-443-877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl

• Studnie tel.: 601-231-836 

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości, że na 
tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Gro-
dziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A, został wywieszony wykaz dotyczący czte-
rech lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży  najemcom ko-
munalnym wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu.

Szczegółowe informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami, pok. 204 i 209 lub pod  nr telefonu  (22) 738-26-53,   
(22) 738-26-13 i (22) 738 26 94.
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