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REGION
Znaczna podwyżka 
opłat za wywóz śmie-
ci lub wstrzymanie 
odbioru odpadów – 
przed taką alternatywą 
stanęło kilka gmin 
naszego regionu. 
O pilną interwencję 
apelują do władz 
województwa 
i ministerstwa 
środowiska. 

REGION
Ciężko pracujemy 
od pierwszego dnia  / str. 4 /

PRUSZKÓW
Budżet czeka 
na uchwalenie / str. 5 /

DZIŚ DODATEK
ŚWIĘTA         / str. 8-9 /

W szczególnie trud-
nej sytuacji są te 
gminy, którym 
wraz z końcem ro-

ku wygasają obowiązujące jesz-
cze umowy na odbiór odpadów. 
Tak jest m.in. w Grodzisku Mazo-
wieckim, gdzie pojawił się kłopot 
z rozstrzygnięciem przetargu na 
wywóz śmieci. Cena proponowa-
na przez fi rmy jest kilkukrotnie 
wyższa niż dotychczasowa staw-
ka. Problem jest też z wysypiskami, 
które znacznie ograniczyły dzia-
łalność i w wielu przypadkach 
po prostu odmawiają przyjęcia 
odpadów. To wszystko sprawia, 
że gminy stają przed niełatwym 

wyborem: drastycznie podwyż-
szyć opłaty za wywóz śmieci, albo 
ryzykować że od stycznia zaczną 
one zalegać na ulicach... 

W tej patowej sytuacji samo-
rządowcy liczą na wsparcie władz 
województwa i ministerstwa śro-
dowiska. 19 listopada spotkali 
się w tej sprawie na zwołanym 
przez burmistrza Grodziska kon-
wencie wójtów, burmistrzów 
i prezydentów gmin wojewódz-
twa mazowieckiego. Przyjęli 
wspólne stanowisko, w którym 
wzywają do podjęcia stanow-
czych działań. 
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Taką kwotę w projekcie przyszłorocznego budżetu Pruszkowa prze-
znaczono na inwestycje. To o 13 mln zł mniej niż w roku 
bieżącym. Więcej o finansowych planach piszemy na str 5.87

W dramatycznym apelu samorzą-
dowców czytamy: – Bardzo mała 
liczba instalacji do zagospoda-
rowywania odpadów w naszym 
regionie, w szczególności składo-
wisk odpadów prowadzi do mo-
nopolizacji na rynku gospodarki 
odpadami i drastycznego wzro-
stu cen za ich zagospodarowanie. 
Nie bez znaczenia jest również 
brak możliwości zagospodaro-
wania odpadów zielonych, któ-
rych zbiórka  jest obligatoryjna. 
Obserwujemy, że do ogłaszanych 
przetargów nie zgłaszają się prak-
tycznie żadne fi rmy, a jeżeli już 
jakaś weźmie udział w proce-
durze przetargowej, to zapro-
ponowane ceny są kilkukrotnie 
wyższe niż obecnie. Niedo-
puszczalne jest, aby mieszkań-
cy ponosili opłaty na poziomie 
150-200 zł za rodzinę, przy se-
lektywnym zbieraniu odpadów. 
W każdej gminie jest spora grupa 
biedniejszych mieszkańców, dla 
których taka cena jest wręcz ka-
tastrofą dla budżetu domowego. 

– Informujemy, że jeżeli w prze-
ciągu kilku-kilkunastu najbliż-
szych dni nie zostaną podjęte 
radykalne i skuteczne działania, 
powodujące rozpoczęcie odbioru 
odpadów przez instalacje, to na 
ulicach całego regionu zaczną za-
legać odpady, co w konsekwencji 
doprowadzi do zagrożenia sani-
tarno-epidemiologicznego – czy-
tamy w stanowisku gmin. 

Te ostrzeżenia, przypomnijmy, 
wypowiedziane zostały 19 listopa-
da. Co od tamtego momentu się 
zmieniło? – Mamy reakcję władz 
województwa, które wysłało żą-
danie szybkiego spotkania do mi-
nisterstwa, ale ministerstwo na 
razie ignoruje zarówno samo-
rządy gminne jak i wojewódz-
kie. Sytuacja nie poprawia się, nie 
wydarzyło się nic, co upoważnia-
łoby mnie do tego, żeby stwier-
dzić, że będzie dobrze – mówi 
nam Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. 

Z pytaniem o działania w tej 
sprawie zwróciliśmy się do urzę-
du marszałkowskiego. Odpo-
wiedź nie napawa optymizmem, 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 a urząd nie kryje, że podwyżek 
cen za śmieci nie da się uniknąć. 
– W ostatnim czasie wprowadzo-
no wiele przepisów reformujących 
system gospodarki odpadami. Nie 
oceniamy ich zasadności, ale trze-
ba wyraźnie powiedzieć, że ma-
ją one wpływ na rosnące koszty 
ponoszone przez mieszkańców 
za odbiór odpadów. Oczywiście, 
system powinien się reformo-
wać w wymiarze organizacyjnym 
(w zakresie zbierania odpadów) 
oraz technologicznym (w zakresie 
przetwarzania odpadów umożli-
wiającym jak największy odzysk 
i dalej recykling). Stanowisko 
wszystkich uczestników systemu 
gospodarki odpadami jest w tej 
sprawie zgodne. Jednak proble-
mem jest tu brak wystarczającej 
infrastruktury, której powstanie 
wyprzedzają przepisy, które nie 
przewidują odpowiedniego okresu 
dostosowawczego. Efektem tego 
jest zatykanie się instalacji frak-
cjami odpadów nieznajdujących 
dalej zbytu ze względu na brak 
systemu recyklingu oraz sposo-
bów na zagospodarowanie frakcji 
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Rusza sezon 
na lodowiska

W Piastowie sezon rozpocz-
nie się 6 grudnia. O godz. 17.00 
zaplanowano uroczyste otwar-
cie i słodkie upominki dla dzieci. 
Lodowisko jest już rozstawio-
ne na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy alei 
Tysiąclecia 1.  – Wstęp dla dzie-
ci i młodzieży z Piastowa jest 
darmowy. Dla dorosłych koszt 
wejścia na tafl ę to 5 zł, ale bez 
ograniczeń czasowych. Na miej-
scu podobnie jak rok temu bę-
dzie można wypożyczyć łyżwy. 
Mamy też dwa chodziki dla naj-
młodszych do nauki jazdy na 
łyżwach, jest to miś i panda – 
mówi Jerzy Derlatka, kierownik 
MOSiR w Piastowie.

Jeśli planów nie pokrzyżu-
je pogoda, w Mikołajki ruszy 
też lodowisko przy ul. Przejazd 
w Brwinowie. Oprócz samej śli-
zgawki funkcjonować będzie 
wypożyczalnia łyżew z pełną 
rozmiarówką. Nie zabraknie 
również chodzików dla dzieci, 
czyli dobrze znanych już pin-
gwinów z płozami. Wypożycze-
nie łyżew będzie kosztowało 
1 zł (wraz z wypożyczeniem ka-
sku). Wstęp na lodowisko ma 
być darmowy. Koszt serwisu 
łyżew nie przekroczy 6 zł. SD

energetycznej – zaznacza Mar-
ta Milewska, rzecznik prasowy 
urzędu marszałkowskiego wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Jak dodaje, dodatkowe zagro-
żenia widać też w przypadku od-
padów biodegradowalnych. – Ich 
część była dotychczas przetwa-
rzana w instalacjach, które nie by-
ły RIPOKami, ale miały zdolność 
technologiczną do unieszkodli-
wiania (np. biogazownie rolnicze). 
Od stycznia nie będzie to już moż-
liwe. Dodatkowo, wprowadzone 
przepisy dotyczące selektyw-
nej zbiórki, spowodują znaczny 
wzrost tej frakcji. Tymczasem 
wcześniej nie zagwarantowano 
powstania odpowiednich insta-
lacji do przyjęcia tej nadwyżki. 
W efekcie odbierający będą mieli 
problem, który przełoży się fi nan-
sowo na mieszkańców – zazna-
cza Milewska.

Ostatnią deską ratunku może być 
reakcja ministerstwa środowiska. 
Tej jednak jak nie było tak nie ma. 
Resort nie odpowiedział również 
na nasze pytania o podejmowane 
w tej sprawie działania. EL
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REGION
Czas ostrzyć łyżwy, 
bo już w najbliższą 
sobotę w Pruszkowie 
otwarte zostanie miej-
skie lodowisko! Kilka 
dni później ślizgawki 
zaczną działać w Pia-
stowie i Brwinowie.

M ontaż sztucz-
nej ślizgawki na 
terenie prusz-
kowskiej podsta-

wówki przy ul. Jasnej rozpoczął 
się w połowie listopada i kon-
strukcja jest już prawie gotowa. 
Pierwsi łyżwiarze będą mogli 
sprawdzić tafl ę już w najbliż-
szą sobotę, 1 grudnia. Otwar-
cie zaplanowane jest na godz. 
10.00. Od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00-14.00 z lo-
dowiska korzystać będą grupy 
zorganizowane natomiast po 
godzinie 16.00  wszyscy zain-
teresowani. W weekendy pośli-
zgać będzie się można już od 
godziny 10.00. Lodowisko bę-
dzie otwarte do godziny 20.00 
natomiast w piątki i soboty 
do 21.00. Na miejscu urucho-
miona zostanie wypożyczalnia 
i punkt serwisu. Cennik to 6 zł 
za wypożyczenie łyżew, 10 zł za 
ostrzenie. Wstęp na ślizgawkę 
będzie bezpłatny.

mln
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Chcemy zmienić priorytety starostwa. Większy nacisk położymy na realizacje 
zadań przez wydziały merytoryczne między innymi architekturę, inwestycje, 
geodezję, czy komunikację, a mniejszą rolę odgrywać będzie działalność 
promocyjna – Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski o planach na swoją kadencję.
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Gwiazdorski pokaz w szczytnym celu

obowiązek jako osoby publicz-
nej, nieść pomoc, angażować się 
w sprawy słabszych i potrzebują-
cych.Nie wykorzystuję a przeku-
wam swoją publiczną rolę w coś 
dobrego. Przy tej akcji, patrząc jak 
ta pomoc realnie przekłada się na 
rzeczywistość, nie miałam wąt-
pliwości, że mogę się przydać, 
pomóc, zaangażować – zaznacza 
Magdalena Schejbal. 

Odzież dla dzieci przekazały zna-
ne marki. Mali modele otrzymali 
ciepłe kurtki, buty, szaliki, czapki, 
ale nie tylko. W szafi e maluchów 
znalazły się także eleganckie stro-
je wyjściowe. – Cieszę się, że mo-
gliśmy ubrać dziewczynki w nasze 
sukienki. Mam nadzieję, że dzięki 
temu poczują się jak małe księżnicz-
ki, którymi przecież są – mówi Mi-
lena Skoczylas z Myprincess.  EL

wsparcie w postaci ciepłej zimowej 
odzieży trafi  do dzieci samotnych 
matek, które wytypował grodzi-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kulminacją był niedzielny pokaz 
w Mediatece. Na wybiegu mogli-
śmy podziwiać gwiazdy w towa-
rzystwie dzieci, do których trafi  
pomoc. Wystąpiły m.in. Barbara 
Kurdej-Szatan, Magdalena Schej-
bal, Jolanta Fraszyńska, Eva Basta, 

Maja Hyży, Edyta Herbuś, Pauli-
na Sykut-Jeżyna. – Uważam, że 
takie przedsięwzięcie jakie re-
alizuje Hanna Głowacka i osoby 
ją wspierające jest bardzo waż-
ne także w edukacji społecz-
nej. Abyśmy uczyli się pomagać. 
Dzieci są bezbronne wobec tego, 
co dzieje się wokół nich, a doro-
śli często przestają widzieć ich 
cierpienie. Jeśli więc możemy 

pomóc dzieciom, to trzeba brać 
w tym udział. Jestem szczęśliwa, 
że mogę te działania wspierać 
– mówiła nam jeszcze przed po-
kazem Małgorzata Potocka.

 – Staram się uczestniczyć w ak-
cjach charytatywnych bo wiem 
jaką siłę i moc sprawczą niesie 
ze sobą to, że jestem popular-
na i rozpoznawalna.To przywi-
lej ale też w pewnym sensie mój 

GRODZISK MAZ.

W minioną niedzielę 
w grodziskiej Media-
tece odbył się chary-
tatywny pokaz mody 
„Zima mroźna nam nie 
groźna”. Na wybiegu 
pojawiły się znane 
i lubiane gwiazdy 
w towarzystwie 
małych modeli.

Z ima mroźna nam nie 
groźna” to piąta edycja 
akcji charytatywnej, któ-
rej celem jest pomoc po-

trzebującym dzieciom. W tym roku 

Cała rozmowa na str. 4.

03
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W pierwszych dwóch tygodniach li-
stopada na Mazowszu odnotowano 
ponad 42 tys. zachorowań na grypę 
i infekcje grypopodobne. Od kilku 
tygodni informujemy o kolejnych 
przypadkach odry w naszym regio-
nie, ale to nie jedyna groźna infek-
cja, z którą możemy się zetknąć. 

Sezon jesienno-zimowy tradycyj-
nie już oznacza powrót zachoro-
wań na grypę. Nie inaczej jest w tym  
roku, co już dokładnie widać w sta- 
tystykach służb sanitarnych. – Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny w Warszawie informuje, że  
w pierwszych dwóch tygodniach listo 

pada 2018 r. na terenie Mazowsza 
zgłoszono i zarejestrowano łącznie  
42 032 przypadki zachorowań na gry-
pę i infekcje grypopodobne. W sa- 
mej Warszawie we wskazanym okre-
sie zgłoszono 3 623 przypadki za-
chorowań – czytamy w komunikacie 
mazowieckiego sanepidu.  EL

REGION

Grypa w natarciu

Przyszłoroczne inwestycje  
w Michałowicach

rozbudowa przedszkola w Micha-
łowicach. Tylko w przyszłym roku 
gmina wyda na to zadanie niespeł-
na 11 mln zł. W planach jest również 
przebudowa sali gimnastycznej 
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MICHAŁOWICE

Michałowice to  
kolejna gmina naszego 
regionu, która  
opublikowała na  
swoich stronach  
budżet na 2019 r. 

P rzyszłoroczne dochody 
gminy oszacowano na 
prawie 148 mln zł. Wy-
datki zaplanowano na 

kwotę blisko 153 mln zł. Deficyt 
w gminnym budżecie wyniesie 
około 5 mln zł.

Jakie inwestycje będą realizo-
wane w gminie w przyszłym ro-
ku? Sztandarową inwestycją będzie 

w szkole podstawowej w Micha-
łowicach oraz modernizacja bu-
dynków szkoły w Nowej Wsi.

W gminie powstanie również 
nowa świetlica w Pęcicach. Na tę 

PRUSZKÓW
Dobra informacja dla 
mieszkańców poruszają-
cych się między dwoma 
częściami miasta.  
Kładka przy ul. Majowej 
znów jest czynna. 

W lipcu ze względu 
na zły stan tech-
niczny kładka 
nad torami PKP 

między ulicami 3 Maja i Majową 
została zamknięta. Przeprawa 
przeszła doraźny remont, któ-
ry polegał na wykonaniu tylko 
prac zabezpieczających. – Za-
kres prac objął m.in. wykona-
nie pomostu drewnianego na 
istniejącej kładce dla pieszych 

Kładka przy Majowej 
znów czynna

nad torami kolejowymi, nad-
budowa istniejącej balustrady 
stalowych schodów, wykonanie 
balustrad drewnianych zabez-
pieczających wejście na schody 
wyłączone z ruchu oraz wyko-
nanie oznakowania BHP ciągu 
pieszego – informuje prusz-
kowski magistrat.

Doraźny remont to jednak 
nie koniec. Miasto chce cał-
kowicie przebudować kładkę. 
Trwają prace projektowe, które 
zakończą się uzyskaniem po-
zwolenia na budowę. Roboty 
nie wystartują jednak szybko. – 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
będzie możliwe nie wcześniej, 
niż w drugim kwartale 2019 r., 
z uwagi na warunki technicz-
ne wydane przez PKP PLK – za-
znaczają urzędnicy.  AZ
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REGION
Sportowe emocje  
i szczytny cel przyświe-
cać będą niezwykłe-
mu charytatywnemu 
turniejowi piłkarskie-
mu, który w pierwszy 
grudniowy weekend 
zostanie rozegrany w 
Pruszkowie i Grodzi-
sku. Dochód z imprezy 
wesprze „Szlachetną 
Paczkę” w naszym 
regionie.

P omysł jest prosty. Tur-
niej przeznaczony jest 
dla piłkarzy-amato-
rów, czyli drużyn zło-

żonych z pasjonatów tego sportu, 
którzy od czasu do czasu lubią 
„pokopać”. Organizatorzy zapew-
niają obecność profesjonalnego 
sędziego, napoje dla zawodników, 
medale dla najlepszych drużyn. 
A wpisowe w wysokości 150 zł. 
przekazane zostanie na szczytny 
cel. – Turniej piłkarski zorgani-
zowany zostanie w Pruszkowie 

Charytatywnie „w nogę”

oraz Grodzisku Mazowieckim. 
Adresowany jest do wszystkich 
lokalnych miłośników piłki noż-
nej, toteż w turnieju nie będą brać 
udziału profesjonalni zawodni-
cy, co otworzy drogę do turnieju 
wszystkim lokalnym miłośnikom 
tego sportu. Cały dochód z obu 
wydarzeń przeznaczony będzie 
na pomoc rodzinom z obu miast, 
zarejestrowanym w bazie Szla-
chetnej Paczki – mówi Klaudia 
Batorowicz, koordynatorka tur-
nieju „Szlachetny piłkarz”. 

W Grodzisku turniej odbędzie 
się w sobotę, 1 grudnia w godz. 
10.00-17.00 w hali sportowej przy 
ul. Westfala 3A. W Pruszkowie 
piłkarze zagrają dzień później, 
w niedzielę, 2 grudnia. Początek 
o godz. 10.00 w hali sportowej 
przy ul. Gomulińskiego. 

Patronem medialnym turnie-
ju „Szlachetny piłkarz” jest Gazeta 
WPR24.pl i portal WPR24.pl.  Red.

ROZMOWA
Cieszy się Pan z otrzymania funk-
cji starosty?
Cieszę się, że moja aktywność 
została zauważona i doceniona.  
To bardzo motywuje mnie do dal-
szej ciężkiej pracy na rzecz naszych 
mieszkańców. Zawsze podkreśla-
łem, że bycie samorządowcem  
to dla mnie misja i wyzwanie. 
Lubię służyć i pomagać ludziom  
jestem przecież lekarzem. 

Cieszę się również, że wybór 
na starostę powiatu pruszkow-
skiego pokazał, że czerwco-
wa decyzja o odwołaniu mnie 
z funkcji wicestarosty nie byłą 
słuszna. To potwierdzenie, że to 
był efekt konfliktu wewnątrz-
partyjnego naszego koalicjanta, 
a ja znalazłem się między mło-
tem i kowadłem. 

Czy przez te kilka dni zapadły już 
pierwsze ważne decyzje? 
Staram się ułożyć pracę z nowym 
zarządem na najlepszych i part-
nerskich zasadach. Dopiero się 
docieramy, dzielimy obowiązka-
mi i zadaniami. Chcemy zmienić 
priorytety starostwa. Większy na-
cisk położymy na realizacje zadań 
przez wydziały merytoryczne mię-
dzy innymi architekturę, inwesty-
cje, geodezję, czy komunikację, 
a mniejszą role odgrywać będzie 
działalność promocyjna.

Chcemy skupić się na zbudo-
waniu dobrego i profesjonalne-
go zespołu  nastawionego przede 
wszystkim na obsługę i wsparcie 
naszych mieszkańców. Zamie-
rzamy rozszerzyć zakres dzia-
łania oraz dostępność wydziału 
obsługi mieszkańców. Docelowo 
WOM ma codziennie pracować 
do godz. 18.00.

Jesteśmy tuż przed uchwale-
niem budżetu na przyszły rok. 

Ciężko pracujemy od pierwszego dnia

Jak ocenia Pan budżet przygo-
towany przez poprzedni zarząd?
Bardzo chcemy uchwalić budżet 
w grudniu. Tak, by w styczniu nasze 
jednostki mogły już działać i mieć 
finansowanie. Większość projektów 
w wieloletniej prognozie finanso-
wej, a co za tym idzie w budżecie, to 
są zadania, które zostały określo-
ne w pierwszym roku poprzedniej 
kadencji razem z panem, dzisiaj 
wojewodą, a wówczas starostą, 
Zdzisławem Sipierą. Jest to reali-
zacja i kontynuacja tych zadań. Być 
może pierwszy raz od dłuższego 
czasu nie patrzymy w przeszłość 
z takim nastawieniem, że ktoś coś 
źle zrobił. Wyszukujemy te spra-
wy, które były dobre, prawidłowo 
przygotowane i będziemy je re-
alizować. W taki sposób widzimy 
kontynuację mandatu, który uzy-
skaliśmy od naszych mieszkańców. 

Czy są jakieś inwestycje, które  
będą „oczkiem w głowie”?
Inwestycji jest dużo i wszystkie są 
bardzo ważne. Chcemy wybudować 
ośrodek szkolno-wychowawczy 
przy ul. Wapiennej w Pruszkowie, 

we współpracy i współfinansowa-
niu z prywatnymi przedsiębiorca-
mi. Planujemy budowę basenu przy 
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie, 
ale tylko wówczas jeśli dostaniemy 
dofinansowanie. Jest szansa, że bę-
dzie ono oscylowało w okolicy oko-
ło 70 proc. W następnej kolejności 
planujemy rozbudowę liceum im. 
Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

A co z drogami?
Stan dróg powiatowych jest 
ważnym elementem naszych, 
planowanych działań. Nie tylko 
utrzymanie ich w dobrym stanie, 
ale także modernizacja. Planu-
jemy skupić się na dokończeniu 
ciągu komunikacyjnego łączą-
cego Piastów, Ursus i Reguły. 
Chodzi tu o ulice Dworcową, 
Bodycha i Regulską do Al. Jero-
zolimskich. To inwestycja, która 
będzie realizowana przy wspar-
ciu gmin Piastów, Michałowice 
oraz dzielnicy Ursus. Będzie-
my starali się wybudować  prze-
prawę nad torami kolejowymi 
w ciągu ul. Grunwaldzkiej. W bu-
dżecie, przygotowanym przez 

poprzedni zarząd, na inwesty-
cje drogowe mamy zarezerwo-
wane ponad 13 mln zł.

Co ze szpitalem i jego rozbudową? 
Na przyszły rok mamy zapewnio-
ne środki na rozbudowę szpitala. 
Chcemy wybudować pawilon w pół-
nocnej części terenu. Budynek bę-
dzie miał trzy kondygnacje. Najniżej 
stworzymy centrum diagnostyczne 
i pomieszczenia sterylizacji. Druga 
kondygnacja będzie łóżkowa, a na 
ostatniej pojawi się blok operacyjny 
i porodowy. Projekt na tę inwestycję 
jest już prawie gotowy. Szpital ma 
już przygotowany i przyjęty pro-
gram rozbudowy. Jest nakaz wo-
jewódzkiego sanepidu żebyśmy 
wybudowali blok operacyjny do 
2020 roku, tak by pozostałe oddziały 
jak chirurgia, czy ginekologia z po-
łożnictwem mogły funkcjonować.

Czy będzie kontynuował Pan tra-
dycję spotkań z włodarzami gmin 
naszego powiatu?
W przyszłym tygodniu będziemy 
zapraszać wójtów, burmistrzów 
i prezydenta na pierwszy kon-
went. Chciałbym wspólnie zasta-
nowić się nad kwestiami ważnymi 
dla wszystkich, głównie dotyczący-
mi ochrony środowiska, inwesty-
cji, ochrony zdrowia czy stworzenia 
izby wytrzeźwień.

Izba wytrzeźwień w naszym po-
wiecie? Czy to realne? 
Zajmując się pomocą społeczną 
dowiedziałem się jak wygląda sy-
tuacja w rodzinach z problemem 
alkoholowym. Izba wytrzeźwień 
jest bardzo potrzebna.  Dążymy do 
tego, by w Szpitalu  Tworkowskim  
uruchomić izbę wytrzeźwień. Bę-
dziemy o tym rozmawiać na kon-
wentach z innymi samorządami, 
potrzebne jest partnerstwo w re-
alizacji tego zadania.

Z Krzysztofem Rymuzą, starostą powiatu pruszkowskiego rozmawia Anna Zwolińska
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inwestycję gmina wyda 600 tys. zł. 
Jeśli chodzi o rekreację to w Pę-
cicach Małych powstanie lina-
rium na placu zabaw. W Granicy 
w przyszłym roku pojawią się no-
we ścieżki, mała architektura oraz 
siłowania plenerowa.

W inwestycjach nie może za-
braknąć zadań związanych z bu-
dową kanalizacji, wodociągów 
i przebudową oraz modernizacją 
dróg. Lista przedsięwzięć jest jak 
zawsze długa. Najciekawsze z pla-
nowanych zadań to: przebudowa 
ul. Bodycha w Regułach i Opaczy 
Kolonii, przebudowa ul. Rzemieśl-
niczej w Nowej Wsi, przebudowa 
ul. Stara Droga w Komorowie Wsi, 
przebudowa ul. Stokrotek w No-
wej Wsi, przebudowa al. Marii 
Dąbrowskiej w Komorowie.  AZ
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100% WŁOSKA PIZZA 
ZAWITAŁA DO PRUSZKOWA

Pruszków 05-800
ul. Jasna 4b (obok włoskiej lodziarni)

Na kulinarnej mapie Pruszkowa po-

jawiło się Pomodoro Verde. W tym 

miejscu posmakujecie pizzy zro-

bionej z prawdziwych włoskich składników. 

Po wielu latach spędzonych w słonecznej 

Italii dwóch pasjonatów włoskiej kuchni 

postanowiło przenieść ten dobry smak do 

rodzimej Polski (od lewej na zdjęciu: Miro-

sław Morański, Daniel Popis).

Skąd wziął się pomysł 
na taki lokal w Pruszkowie?
Mirosław Morański: Nie mogliśmy z Da-

nielem znaleźć dobrej, oryginalnej pizzy 

w okolicy. Pomyśleliśmy – „a może zrobi-

my włoską pizze od podstaw?”. Jak coś już 

robić to na 100 %, dlatego w naszej pizzy 

są same włoskie składniki.

Daniel Popis: Właśnie tak! Nasza pizza to Daniel Popis: Właśnie tak! Nasza pizza to Daniel Popis:
włoska mąka, szynka cotto oraz prosciut-

to crudo, salami picante i napoli, włoskie 

pomidory, ser, oliwa. Tylko warzywa i wo-

da pochodzą stąd, a nie z Włoch (śmiech). 

Jeśli pizza ma być prawdziwie włoska to 

nie da się jej zrobić inaczej, jak tylko z wło-

skich dodatków.

Skąd bierzecie 
włoski towar?
Mirosław Morański: Nie mamy z tym proble-

mu. Są hurtownie i firmy specjalizujące się 

w sprowadzaniu włoskich składników. Jed-

nak trzeba wiedzieć skąd wziąć te praw-

dziwe dodatki, a nie zamienniki. Inaczej to 

nie będzie to samo na talerzu co we wło-

skiej trattori np. w Rzymie.

Mieszkaliście dość długo we Włoszech, 

więc nie jesteście z tzw. łapanki...

Mirosław Morański: Daniel jest szefem 

kuchni w Pomodoro Verde. We Włoszech 

spędził przeszło 15 lat. Pracował we wło-

skich restauracjach, miał też swoją pizzerię 

w Firenze. Jako anegdotę powiem, że jego pizzę jadł Silvio Berlusco-

ni. Tego pana chyba nie trzeba przedstawiać.

Daniel Popis: Mirek mieszkał w Genzano di Roma ponad 10 lat, więc 

nie jest gorszy (śmiech). Ma świetne wyczucie smaku.

Lokal przy ul. Jasnej, jakby to ująć... 
jest „przytulny”.
Daniel Popis: Oczywiście wiemy, że niewielki! To dlatego, że głównie 

stawiamy na dowóz. Jednak można zjeść i w lokalu. Gramy włoską 

muzykę, posiadamy napoje pochodzące prosto z Włoch i serwuje-

my pizze nawet na kawałki. Serwujemy też dobry humor. Chętnie po-

gadamy o słonecznej Italii. 

Na co mogą liczyć klienci?
Mirosław Morański: Na stuprocentową włoską pizze. Skupiamy się 

wyłącznie na pizzy i mamy nadzieję, że to nam wychodzi. Dodam, że 

w weekendy serwujemy pizze specjalne. Są wykonane z naprawdę 

trudno dostępnych składników. Ostatnio mieliśmy pizze z salsiccia 

(włoska surowa kiełbasa) oraz z serem scamorza (włoski wędzony 

ser, przypomina oscypka). 

Daniel Popis: Nasze motto to „100 per cento italiano”!Daniel Popis: Nasze motto to „100 per cento italiano”!Daniel Popis:

Zadzwoń: 668 333 935
Aplikuj na karierawjm.pl

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

Stacje rowerowe w Grodzisku Maz., 
Pruszkowie, Michałowicach kończą 
sezon. Wypożyczanie rowerów bę-
dzie możliwe tylko do piątku, 30 lis-
topada. Pogoda jak na przełom li-
stopada i grudnia nie jest jeszcze ta-
ka najgorsza. Temperatury oscylują 
w granicach 0 stopni Celsjusza. By-

wają także i słoneczne dni. Jed-
nak warto mieć na uwadze, że koń-
czy się sezon rowerowy. Jeszcze 
30 listopada mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego, Pruszkowa i Mi-
chałowic będą mogli wypożyczyć 
rowery miejskie. Możliwość wypo-
życzeń zostanie wyłączona o pół-

nocy z piątku na sobotę. Jednak po 
tym terminie będzie można jeszcze 
zwrócić wcześniej wypożyczone 
rowery. Standardowo jednośla-
dy trafią do serwisu. Jednak nie 
opuszczą nas na długo. Na wiosnę 
rowery powinny powrócić do miej-
skich wypożyczalni. SD

REGION

Kończy się sezon 
rowerów miejskich

PRUSZKÓW

Wiemy już jak będzie 
wyglądał budżet Prusz-
kowa na przyszły rok. 
Radni mają go uchwalić 
jeszcze w grudniu. 

Na początek małe po-
równanie. W budżecie 
na rok 2018 planowane 
dochody wyniosły 274 

mln zł, wydatki 339 mln zł, a de-
fi cyt oszacowano na 65 mln zł.

Budżet Pruszkowa na 2019 r. 
czeka na uchwalenie

Na inwestycje w bieżącym ro-
ku miasto wydało przeszło 
100 mln zł. Jak zatem prezentu-
je się projekt budżetu na 2019 r.? 
Nieco gorzej. Dochody oszaco-
wano na 288 mln zł, wydatki na

355 mln zł. Defi cyt wyniesie ponad 
67 mln zł i zostanie pokryty po-
życzkami. W przyszłym roku na 
inwestycje zarezerwowano 87 mln 
zł, czyli o 13 mln zł mniej niż w ro-
ku bieżącym. 

Drogi
Jakich inwestycji powinni 
spodziewać się mieszkańcy? 
2,5 mln zł pochłonie budowa 
ul. Błońskiej. 1,77 mln prze-
znaczono na przebudowę na-
wierzchni ul. Działkowej wraz 
z budową tunelu. 1,2 mln zł to 
kwota jaką miasto chce prze-
znaczyć na budowę drogi łączą-
cej ul. Dolną z ul. Piastowską 
w dzielnicy Malichy. Przebudo-
wa ul. Konwaliowej i Pańskiej 
pochłonie 2 mln zł (po 1 mln zł 
na każdą z dróg). W planach jest 
również budowa ul. Nowoinży-
nierskiej i Elektrycznej (prawie 
855 tys. zł). 600 tys. zł miasto 
przeznaczy na przebudowę 
nawierzchni ul. Kolejowej na 
odcinku Warszawska – Długa. 
Na liście drogowych inwesty-
cji znalazły się  m.in. budo-
wa ul. Targowej, przebudowa 
ul. Stalowej i Mokrej czy przebu-
dowa ul. Szpitalnej.

Na remont kładki w ciągu ulicy 
Majowej zarezerwowano 310 tys. zł.
Natomiast na budowę nowej prze-
prawy przez tory PKP w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej i Warszaw-
skiej „zabezpieczono” 180 tys. zł. 

W przyszłym roku kontynuowa-
ne będą również prace związane 
z budową sieci dróg rowerowych. 

Przedszkola 
i szkoły
Tutaj nie należy spodziewać 
się nowości. W przyszłym roku 
kontynuowana będzie budowa 
obiektów oświatowo-sporto-
wych w dzielnicy Gąsin. Wydat-
ki w 2019 r. na ten cel wyniosą 
ponad 24 mln zł. Zaplanowa-
no również termomoderniza-
cję Przedszkola Miejskiego nr 11 
przy ul. Hubala oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 8 przy ul. Obrońców 
Pokoju. Przebudowane zostaną 
również budynku Przedszko-
la Miejskiego nr 8 (ul. 3 Maja)
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L oraz Przedszkola Miejskiego nr 9
(ul. Moniuszki).

Kanalizacja 
i wodociągi
Na zadania związane z budową 
nowych wodociągów oraz kana-
lizacji sanitarnej zarezerwowano 
9 mln zł. Na liście inwestycji znala-
zły się m.in. przebudowa rowu U-1 
wraz z budową zbiornika reten-
cyjnego w dolinie rzeki Raszynki. 
Modernizacja urządzeń wodnych 
rzeki Utraty wraz z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym.

Zieleń i środowisko
Na remonty i budowę parków, 
placów zabaw i obiektów małej 
architektury miasto wyda po-
nad 2 mln zł.  Na terenie Gąsina 
powstanie miejsce do rekreacji 
– mini skatepark. Warto zazna-
czyć, że Pruszków doczeka się 
tężni i stacji monitorującej ja-
kość powietrza. AZ
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W najbliższy weekend, od 30 listopada do 2 
grudnia w wybranych marketach będziecie mo-
gli wesprzeć potrzebujących. W jaki sposób? Kup 
kilka produktów więcej i przekaż je wolontariu-
szom. Wolontariusze będą zbierać podarunki, 
a następnie w Banku SOS w Warszawie zrobią 
paczki z jedzeniem. Otrzymają je najbardziej 
potrzebujący. Celem jest 56 tys. paczek! – Tak 

robimy już od ponad 20 lat. Ten rok nie będzie 
inny. Pracujemy, by starsi, biedni, chorzy, bez-
domni oraz samotne matki z dziećmi nie mu-
sieli martwić się o produkty na świąteczny stół. 
Dzięki przekazanej żywności uda się wyczaro-
wać kolację na kilka dni – mówi Joanna Galek, 
dyrektor fundacji. Lista sklepów, gdzie można 
podzielić się żywnością na www.bzsos.pl. SD
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Podaruj innym żywność 
na święta

POLSK IE

PREMIERA 7 GRUDNIA 2018 
Sala Widowiskowa Zespołu 

„Mazowsze”
ul. Świerkowa 2, Otrębusy
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PIASTÓW
Znamy datę urucho-
mienia programu 
„Warszawa+” 
w Piastowie. 
Mieszkańcy skorzy-
stają ze zniżek na 
zakup biletów na 
początku grudnia. 

C hodzi o tzw. bilet me-
tropolitalny, czyli ul-
gowe przejazdy ko-
munikacją ZTM, do 

których dopłacają samorządy. De-
cyzję o dołączeniu do tego progra-
mu piastowscy radni poprzedniej 
kadencji podjęli pod koniec paź-
dziernika. Od tego momentu 
trwało ustalanie ostatnich szcze-
gółów z ZTM. I już wiadomo, że… 
– Od dnia 3 grudnia 2018 ro-
ku mieszkańcy Piastowa będą 
mieli możliwość otrzymać Bilet 
Metropolitalny  „Kartę Miesz-
kańca Piastowa”, która pozwo-
li na korzystanie ze zniżek na 
przejazdy komunikacji zbio-
rowej organizowanej przez 
Zarząd Transportu Miejskie-
go w ramach programu „War-
szawa +” – czytamy w komunika-
cie piastowskiego urzędu miasta.

Piastów startuje z Warszawa+

SPORTY WALKI

15 grudnia 
w Raszynie odbędzie 
się gala Babilon 
MMA 6. Zmierzą 
się przedstawiciele 
dywizji piórkowej 
Damian Zorczy-
kowski (5:2, 1 KO, 
3 Sub) i Adrian Kępa 
(5:3, 3 KO, 2 Sub).

N a chwilę gmina Ra-
szyn stanie się ma-
łą stolicą MMA, czyli 
mieszanych sztuk 

walki. Dla wielu osób będzie 
to kolejne zetknięcie się z tego 

Babilon MMA w Raszynie!
typu zawodami, inni pojawią 
się po raz pierwszy. Jedno jest 
pewne, możecie liczyć na na-
prawdę duże emocje sportowe!

Po raz trzeci pochodzący 
z Łomży Damiar Zorczykowski 
zawalczy w organizacji Babi-
lon MMA. W pierwszym star-
ciu pokonał na punkty Michała 
Folca, w drugim musiał uznać 
wyższość Krystiana Kraw-
czyka, zaś w trzecim wystę-
pie zdeklasował Łukasza Ka-
śniewskiego. W zawodowym 
MMA ma na koncie 5 zwy-
cięstw i 2 porażki. Jest wielo-
krotnym medalistą mistrzostw 
Polski w ADCC i złotym meda-
listą Amatorskich Mistrzostw 
Świata w MMA.

Natomiast Adrian Kępa sto-
czy swój pierwszy pojedynek 
w klatce Babilon MMA. Ale nie 

PI
A

ST
O

W
.P

L 

Przypomnijmy, że w przypadku 
Piastowa obowiązuje trzeci, naj-
wyższy próg dofi nansowania. Za 
bilet 30-dniowy normalny imienny 
ważny w obu strefach biletowych 
pasażer zapłaci tylko 120 zł, czyli 
o 60 zł mniej niż dotychczas. Bi-
let 90-dniowy normalny imienny 

jest to jego debiut w miesza-
nych sztukach walki. W za-
wodowym MMA odniósł pięć 
zwycięstw, ale doznał też trzy 
porażki. Był mistrzem Śląska 
i wicemistrzem Polski ama-
torskiego MMA.

To nie będzie jedyny poje-
dynek. Publiczność obejrzy 
jeszcze dwa inne starcia. W za-
kontraktowanej na 5 rund wal-
ce o pas mistrza Babilon MMA 
w dywizji półśredniej zmierzą 
się Daniel Skibiński i Paweł 
Pawlak. W 3-rundowej batalii 
w wadze średniej naprzeciw-
ko siebie staną Rafał Haratyk 
i Maciej Różański.

Bilety na galę można na-
bywać w serwisie eventim.
pl. Start imprezy 15 grudnia, 
o godz. 19.00 w Centrum Spor-
tu Raszyn. SD

ważny w obu strefach będzie kosz-
tował 330 zł (czyli o 130 zł mniej). 
Różnicę w cenie pokryje miasto.

Korzystanie z biletu metropoli-
talnego wiąże się jednak z koniecz-
nością dopełnienia formalności. 
Jakich? Na stronie piastow.pl znaj-
dziecie pełną instrukcję. EL
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Niestety gminie Raszyn nie udało się rozstrzygnąć 
przetargu na budowę boiska w Falentach. Ofer-
ty przewyższały kwotę jaką urząd zamierza prze-
znaczyć na zrealizowanie tej inwestycji. Obiekt 
sportowy ma powstać w urokliwym miejscu przy 
al. Hrabskiej. Nieopodal parku pałacowego i sta-
wów. Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Nieste-
ty znacznie przekroczyły możliwości finansowe 

gminy w tym zakresie. Ale przetarg już został po-
wtórzony. Jego zakres obejmuje budowę boiska 
do gry w piłkę nożną, drugiego boiska do gry  
w siatkówkę i innych gier zespołowych, moderni-
zację chodnika i budowę oświetlenia. Boisko do 
piłki nożnej będzie miało wymiary 56 m na 26 m. 
Pojawią się też piłkochwyty. Boisko do siatkówki 
będzie mniejsze – 18 m na 9 m.  SD

RASZYN

Drugie podejście  
do boisk w Falentach

PRUSZKÓW
We wtorek, 20 listopada, 
doszło do pożaru  
przy ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie. Poszko-
dowana została jedna 
osoba, ale cała rodzina 
potrzebuje pomocy.

C zego nie zniszczył 
ogień, zalała woda. 
Nieszczęśliwy wy-
padek na miesiąc 

przed Bożym Narodzeniem po-
zbawił rodzinę dachu nad gło-
wą. Teraz potrzebna jest pomoc. 
Wasza pomoc. – Mam na imię 
Elżbieta i jestem mamą dwóch 
nastoletnich dziewczynek (12 
i 16 lat). Nasze spokojne życie 
wywróciło się do góry nogami 
20 listopada, kiedy to w sku-
tek nieszczęśliwego wypadku 
doszło do pożaru mieszkania, 
w którym mieszkałyśmy. Próbu-
jąc ocalić dobytek całego życia, 

naraziłam swoje zdrowie i po-
parzyłam część twarzy oraz ca-
łe prawe przedramię od łokcia 

Ogień strawił ich mieszkanie, 
potrzebują pomocy

Andrzej Pilipiuk  
w Piastowie

likwiduje przedstawicieli wro-
giego rodu Bardaków – zazna-
cza sam autor.

W dorobku Pilipiuka znajdują 
się nie tylko książki fantasy, ale 
także m.in. reportaże z podróży 
do Skandynawii oraz publicystyka.

Spotkanie odbędzie się we wto-
rek, 4 grudnia, o godz. 18.00, przy 

po końce palców. Na szczęście 
moje córki zdołały w ostatniej 
chwili opuścić mieszkanie. 
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SPOTKANIE
Miłośników polskiej 
literatury fantasy za-
interesuje propozycja 
biblioteki publicznej 
w Piastowie, która 
zaprasza na spotkanie 
autorskie z Andrzejem 
Pilipiukiem.

T o jeden z najbardziej 
znanych współcze-
snych polskich pisarzy 
fantasy. Jest autorem 

kilkudziesięciu książek, z których 
największą rzeszę fanów zgroma-
dził cykl o Jakubie Wędrowyczu. 
– Główny bohater to przeraża-
jący wiekowy ochlapus, wiejski 
egzorcysta, bimbrownik i kłusow-
nik, porażający otoczenie wyglą-
dem, zapachem i kulturą osobistą 
a raczej jej brakiem. W towarzy-
stwie równie odrażających kumpli 
pije, produkuje samogon, wdaje 
się w awantury oraz wypełnia-
jąc wolę przodków regularnie 

R E K L A M A

Obecnie przebywam na oddzia-
le chirurgii w miejskim szpi-
talu, gdzie powoli wracam do 
zdrowia. Czeka mnie niestety 
długa rekonwalescencja. W wy-
niku pożaru straciłyśmy prak-
tycznie wszystko, mieszkanie 
kompletnie nie nadaje się do 
użytkowania, wymaga kapital-
nego remontu. Ocalało tylko to, 
co w popłochu udało nam się ze 
sobą zabrać – opisuje swoją hi-
storię poszkodowana.

Na rzecz pogorzelców pro-
wadzona jest zbiórka na portalu 
zrzutka.pl. Do zebrania jest 15 
tys. zł. Dla jednych to niewiele, 
dla innych bardzo dużo. Liczy 
się każda złotówka. Zwłaszcza 
w przedświątecznym okresie. 
– Niestety, ale moja sytuacja fi-
nansowa nie pozwala na zaspo-
kojenie tych wszystkich potrzeb. 
Za każdą przekazaną złotówkę 
i ciepłe serce serdecznie dzię-
kuję – Ela, mama Weroniki i Wik-
torii. Zbiórka prowadzona jest 
elektronicznie pod adresem: 
https://zrzutka.pl/9r8pfd.  AZ

Podczas spotkania 
prowadzona 
będzie sprzedaż 
książek autora 
w promocyjnych 
cenach, a po 
spotkaniu można 
będzie uzyskać 
pamiątkowy 
autograf.

ul. Warszawskiej 24 w Piastowie. 
Podczas spotkania prowadzona 
będzie sprzedaż książek autora 
w promocyjnych cenach, a po 
spotkaniu można będzie uzy-
skać pamiątkowy autograf.  EL
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PREZENTY

Święta coraz bliżej,  
a pierwszym ich  
zwiastunem  
są Mikołajki! 

B oże Narodzenie to ulu-
bione święta Polaków. 
Kojarzą nam się z cie-
płem, beztroską, ro-

dzinną atmosferą i oczywiście 
prezentami. Ze sprawieniem naj-
bliższym radości z podarunków 
nie musimy czekać do 24 grud-
nia, bo już za kilka dni Mikołajki. 

Zwyczaj dawania prezentów  
6 grudnia ma swoje korzenie 
w średniowiecznej legendzie 
o życiu świętego Mikołaja. Bez-
interesownie wyświadczył on 
pomoc sąsiadowi, który popadł 
w biedę i nie był w stanie wy-
dać za mąż swoich trzech córek. 
Pieniądze na posag w tajemni-
cy przekazywał mu właśnie Mi-
kołaj, choć ów sąsiad wcześniej  
pogardzał świętym. 

Współczesne zwyczaje miko-
łajkowe przede wszystkim wiążą 

Mikołajki tuż, tuż! Święta ze smakiem
ZWYCZAJE

Tradycyjne święta,  
to tradycyjne potrawy. 
Jakich kulinarnych  
pozycji nie może  
zabraknąć na stole?

P otrawy wigilijne zgod- 
nie z tradycją (choć już 
nie nakazem) powin-
ny być postne. Należy 

spróbować każdej z nich, by za-
pewnić sobie zdrowie i dostatek 
w nadchodzącym roku. Ich symbo-
lika nie do końca jest jednoznaczna. 
W niektórych regionach 12 po-
traw może oznaczać 12 apostołów,  
a w innych 12 miesięcy w roku.

Według przesądu każdy z dni 
nowego roku będzie taki jak Wi-
gilia. Dlatego od samego rana 
atmosfera w domowych piele-
szach powinna być wesoła i ro-
dzinna. Wszystkie czynności, a w 
szczególnie gotowanie, piecze-
nie, smażenie wykonujmy sta-
rannie i z uśmiechem na twarzy.

Co powinno pojawić się na 
naszym wigilijnym stole? Ucztę 
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się z prezentami dla dzieci, pod-
kładaniem drobiazgów pod po-
duszkę, czy umieszczaniem ich 
w świątecznej skarpecie. Ale po-
darunki ofiarowują sobie także 
dorośli. W końcu każdy z nas ma 

w sobie przynajmniej maleńką 
cząstkę dziecka. 

Jakie zatem prezenty wybrać? 
Mikołajkowe podarunki nie mu-
szą być tak drogie i okazałe, jak te 
świąteczne. Bardziej liczy się sam 

gest i symbol. Tradycyjnie 
najpopularniejszym prezen-
tem dla maluchów są słodycze. 
Idąc jednak z duchem czasu 
i chcąc kształtować dobre na-
wyki, możemy zamiast nich 
wybrać ciekawą książeczkę, 
zabawkę z ulubionej przez 
dziecko kolekcji, edukacyj-
ne zestawy klocków, akceso-
ria do rysowania i malowania. 
Z bogatą ofertą dla najmłod-
szych przychodzą obecnie  
wszystkie większe sklepy. 

A co podarować dorosłym? 
Tu właściwie jedynym ogra-
niczeniem jest nasza wła-
sna wyobraźnia. I znów nie 
musi to być drogi prezent, 
ale ważne aby był od serca  
i z myślą o tej konkretnej 
osobie, której chcemy go dać. 
Mogą być to więc i ciepłe rę-
kawiczki, paczka ulubionej 
herbaty, drobiazgi związane 
z pasją czy hobby. A może to 
być również „kupon” na wie-
czór tylko we dwoje, kolację 
na mieście, czy „pozmywam 
za Ciebie”. Życzymy uda- 
nych Mikołajek!  EL

zaczynamy od podania gorą-
cej zupy: barszczu lub grzybo-
wej. Przykładowe potrawy jakie 
powinny zapełnić stoły to: ka-
pusta z grochem, pierogi z ka-
pustą i grzybami, kutia czy kluski 
z makiem. Nie może zabraknąć 
ryb, a szczególnie karpia oraz śle-
dzia. Mają one szczególne zna-
czenie, gdyż są symbolem życia, 
siły, zdrowia i dostatku. Ważną 
pozycją będzie również kompot 
z suszu zapewniający długowiecz-
ność. Żeby osłodzić sobie życie 
nie zapomnijmy o tradycyjnym  
makowcu i piernikach.  SD

08
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Jerozolimskie
Oferta ważna od 30.11.2018 r. do 02.12.2018 r.

Super Ceny
na Gwiazdkę

Nasze menu oferuje opcje dla każdego.
Nawet dla najbardziej wybrednych podniebień.

Gwarantuje to m.in. wybrany przez nas sposób wędzenia.
Ryby poddajemy obróbce termicznej,

gdzie podkładem jest drewno olchowo-bukowe.
Podczas całego procesu zwracamy baczną uwagę

na wilgotność oraz prędkość i natężenie dymu.
Dzięki temu nasze ryby w końcowym procesie wędzenia 

pokrywają się pięknym złoto-brązowym nalotem
i uzyskują wspaniały smak.

Hipermarket Jerozolimskie
 ul. Jutrzenki 156 róg Al. Jerozolimskich

dojazd autobusami 
127,178,187,191, 517, 717

dojazd kolejką
stacja W-wa Raków

Kukurydza Bonduelle
425 g/285 g
cena za 1 kg = 7,04/10,49

2,99

3,95

1 szt.

Filety śledziowe
Lisner
600 g
cena za 1 kg = 19,98

11,99

14,29

1 szt.

na Gwiazdkę
Majonez napoleoński
Mosso
320 ml
cena za 1 litr = 9,34

2,99

3,95

1 szt.

Kabanosy Morlińskie
Animex
105 g, 4 smaki
cena za 1 kg = 40,86

4,29

5,19

1 szt.

Mleko Łaciate 
2% UHT
Mlekpol

2,09

2,99

1 litr

Mleczko Cif
Unilever
780 g
cena za 1 kg = 11,26

8,78
1 szt.

Płyn do płukania Coccolino
Unilever
1,8 litra/1,45 litra
cena za 1 litr = 5,55/6,88

9,99

23,45

1 szt.

Sok 100% jabłko
Fortuna

2,39

3,19

1 litr

Herbata Lipton
92 torebki/ 184 g
cena za 1 kg = 54,29

9,99

24,99

1 szt.

ZAPRASZAMY NA PYSZNE wędZoNE RYBY !

99
1 kg12

Makrela wędzona
Nasza Wędzarnia

Ser żółty Gouda
Mlekovita

13,99

19,99

1 kg
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Park miejski w Brwinowie stale się zmienia. Tym 
razem zainwestowano w ozdobne murki i ogro-
dzenia z gabionów. Zapewne wielu z Was po prze-
czytaniu słowa „gabion” zastawia się, co to takiego. 
Otóż, są to konstrukcje z prętów i siatki. We-
wnątrz tych ażurowych konstrukcji znajdują się 
kamienie ozdobne. Można stwierdzić, że jest to 
estetyczne ogrodzenie (patrz zdjęcie). Tego typu 

murki właśnie budowane są w parku miejskim  
w Brwinowie. Łącznie powstanie 140 m murków  
z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem 
koloru szarego wraz z siedziskami z desek. Ponad-
to wykonawca wybuduje jeszcze 110 m ogrodzenia  
z koszy gabionowych. Prace wykonuje firma Luk-
sor, która ma czas do 10 grudnia na zrealizowanie 
tego zadania. Wartość? Przeszło 200 tys. zł.  SD

BRWINÓW

Park wzbogacony  
o murki i gabiony
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Przepust na 719 w remoncie do połowy grudnia

pokonują kłopotliwy fragment 
wahadłowo. A nie jest to prze-
prawa łatwa. W godzinach szczy-
tu w kolejce przed tymczasową 
sygnalizacją świetlną w obu kie-
runkach ustawia się sznur sa-
mochodów. Powodem narzekań 

jest cykl świateł na „wahadle”. 
Kierowcy wskazują na zbyt długą 
przerwę między wstrzymaniem 
ruchu z jednej strony, a „pusz-
czeniem” go z drugiej.

Ostatnio pojawił się jeszcze 
jeden powód do obaw. – Jeżdżę 

REGION

Remont przepustu na 
drodze wojewódzkiej 
719 w Podkowie Leśnej 
zakończy się w połowie 
grudnia. – Nie ma  
opóźnień w pracach  
– zaznacza Monika  
Burdon, rzecznik  
prasowy MZDW. 

R emont przepustu roz-
począł się we wrześniu 
tego roku. Od tego mo-
mentu jezdnię na ru-

chliwej trasie nr 719 zwężono 
do jednego pasa, a kierowcy 

REGION 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa na począt-
ku grudnia wprowadzi 
nowy rozkład jazdy,  
a wraz z nim  
dodatkowe połączenia. 

N a zwiększenie często-
tliwości kursowania 
„wukadki” pasaże-
rowie czekają z nie-

cierpliwością. Szczególnie, że 
przewoźnik ma już ku temu moż-
liwości w postaci nowego tabo-
ru i zmodernizowanego szlaku.  
Co więc WKD przygotowało 
w nowym rozkładzie? Od 9 grud-
nia na torach pojawi się sześć 
dodatkowych pociągów kursu-
jących w dni powszednie (cztery 
w szczycie, dwa w porze wie-
czornej). W kilku przypadkach 
ulegną zmianie godziny odjaz-
dów ze stacji początkowej, WKD 
planuje też uzupełnienie wie-
czornych połączeń do Milanówka 
o dwa nowe kursy i modyfikację 
czasów przejazdów między wy-
branymi przystankami. 

Cztery dodatkowe połą-
czenia, które pomogą w roz-
ładowaniu szczytu to kursy 
z Grodziska do Warszawy (od-
jazd o godz. 15.46); z Podkowy 
Leśnej do Warszawy (odjazd 
o godz. 18.30); z Warszawy do 
Grodziska (odjazd godz. 19.40); 

z Warszawy do Podkowy Leśnej 
(odjazd o godz. 17.00). – No-
wy rozkład jazdy przewiduje 
uzupełnienie w dni powszednie 
w popołudniowym szczycie ko-
munikacyjnym oferty w zakre-
sie podstawowej częstotliwości 
kursowania co 10 minut na re-
lacji pomiędzy stacją Warszawa 
Śródmieście WKD i stacją Podko-
wa Leśna Główna (likwidacja do-
tychczasowego układu odjazdów 
ze stacji Warszawa Śródmieście 
WKD o godz. 16.50, 17.05, 17.20 
oraz wprowadzenie następują-
cego układu: 16.50, 17.00, 17.10, 
17.20), a także uruchomienie 
dodatkowego kursu w relacji 
Warszawa Śródmieście WKD – 
Grodzisk Mazowiecki Radońska 
w godz. 19-20, wyruszającego ze 

Będzie więcej kursów WKD

stacji Warszawa Śródmieście 
WKD o godz. 19.40. W pozosta-
łych porach założono pozosta-
wienie organizacji ruchu bez 
zmian – informuje Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 

Kolejki pojadą też szybciej po-
między niektórymi przystan-
kami. – Nowy rozkład jazdy 
wprowadza urealnienie czasów 
przejazdu pociągów pomiędzy 
poszczególnymi przystankami 
osobowymi w obrębie określo-
nych szlaków. Czas przejazdu 
pomiędzy kolejnymi stacjami, jak 
również całkowity czas przejaz-
du w poszczególnych relacjach 
pozostają bez zmian. Wszyst-
kie pociągi w ramach nowego 
rozkładu jazdy nadal będą mieć 
jednakowe czasy przejazdów na 
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poszczególnych odcinkach. Wy-
jątkiem pozostaną zróżnicowane 
postoje dla wybranych pocią- 
gów na stacjach, maksymalnie do  
5 minut na stacji Podkowa Le-
śna Główna dla pociągów w po-
rach szczytów komunikacyjnych 
do/z Grodziska Mazowieckiego 
celem zachowania jednolitego 
taktu odjazdów z częstotliwo-
ścią co 10 minut z Podkowy Le-
śnej Głównej oraz w związku 
z czasem oczekiwania na moż-
liwość wjazdu na szlak o ogra-
niczonej przepustowości, to 
jest jednotorowy szlak pomię-
dzy Podkową Leśną i Grodzi-
skiem Mazowieckim – tłumaczy 
Kulesza. Szczegółowy rozkład 
jazdy dostępny jest na stronie 
wkd.com.pl.  EL

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 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 dnia 27.11.2018 r. została wydana decyzja nr 15/2018 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej  
ul. Pruszkowskiej – odcinek od ronda im. Wacława Kowalskiego do ronda im. 
Feliksa Nowosielskiego w Brwinowie. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji:
miasto Brwinów, obręb 12: 
działki nr ew.: 45/2, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
miasto Brwinów, obręb 15: 
działki nr ew.:  3/3  (działka powstała  z podziału działki 3/1), 1/4, 2/38, 2/36, 2/37, 2/39, 
2/106, 2/26, 2/27, 2/29, 2/20, 2/41, 7/1 (działka powstała z podziału działki 7), 2/42, 2/32, 
14/4, 14/2, 14/7, 15/12 (działka powstała z podziału działki 15/1), 15/13 (działka powstała 
z  podziału  działki  15/1),  2/43,  2/44,  2/45,  2/46,  2/47,  2/48,  2/34,  19/1,  19/3,  19/4,  19/7, 
2/16, 20/3 (działka powstała z podziału działki 20), 2/49, 2/2, 2/50, 27/3 (działka powstała 
z  podziału  działki  27),  33/3,  34/3  (działka  powstała  z  podziału  działki  34/1),  2/51,  2/52, 
2/54,  2/55,  2/56,  2/57,  52,  54,  2/85,  2/86,  2/87,  2/88,  2/89,  2/90,  2/60,  2/61,  2/91,  2/92, 
2/93,  2/94,  2/95,  2/96,  62/6  (działka  powstała  z  podziału  działki  62/1),  67/1,  67/3,  69/1 
(działka  powstała  z  podziału  działki  69),  2/97,  2/98,  75/1  (działka  powstała  z  podziału 
działki 75), 75/2 (działka powstała z podziału działki 75), 84/8, 84/6, 85/1 (działka powstała  
z podziału działki 85), 84/8, 84/6, 85/1 (działka powstała z podziału działki 85), 2/99, 2/100, 
2/101, 2/102, 2/23, 2/68, 2/103, 2/104, 103/3 (działka powstała z podziału działki 103/1), 
2/70, 2/71, 2/72, 107/1, 108/1 (działka powstała z podziału działki 108), 2/24, 2/13, 2/22, 
2/73, 2/9, 2/15, 2/14, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 124/3, 124/4,
miasto Brwinów, obręb 16: 
działki nr ew.: 1/4, 437.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
miasto Brwinów, obręb 12: 
działki nr ew.: 45/2, 1/7, 
miasto Brwinów, obręb 15: 
działki nr ew.: 14/4, 14/2, 14/7, 19/1, 19/3, 19/4, 19/7, 33/3, 52, 54, 67/1, 67/3, 75/2 
(działka powstała z podziału działki 75), 84/8, 84/6, 107/1.

Nieruchomości lub ich części będące terenami kolejowymi w granicach 
projektowanych linii rozgraniczających stanowiących granicę pasa drogowego, 
niepodlegające podziałowi:
miasto Brwinów, obręb 12:
działka nr ew. 1/10,
miasto Brwinów, obręb 15:
działka nr ew. 1/4.  

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.

tą trasą codziennie. I pomijając, 
że remont trwa już trzeci mie-
siąc, to nie wygląda aby szybko 
miał się skończyć, a podobno  po 
wszystkim miało być na począt-
ku grudnia – czytamy w wiado-
mości nadesłanej na skrzynkę 
kontakt@wpr24.pl.

Podobnych głosów na forach 
w mediach społecznościowych 
jest więcej. Jak więc wygląda za-
awansowanie prac na tym odcin-
ku? – Termin zakończenia to 14 
grudnia. W tej chwili nic nie wska-
zuje na to, aby wystąpiły opóźnie-
nia, o ile planów nie pokrzyżuje 
pogoda i opady śniegu – zapewnia 
Monika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, które prowa- 
dzi prace.  EL

 E
W

EL
IN

A
 L

AT
O

SE
K 

 

FOTOMIGAWKA

Pechowy niedzielny (25 listopada) poranek w Jankach. Na skrzyżo-
waniu al. Krakowskiej i al. Mszczonowskiej zderzyły się dwa pojaz-
dy. Jedna osoba została poszkodowana.  SD
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Dwie pruszkowskie kamienice przej-
dą modernizację. Budynki przy Da-
szyńskiego 9 i 3 Maja 19 zostaną 
wyremontowane. Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska” szuka firm, które przepro-
wadzą ich rewitalizację. W kamieni-
cy przy Daszyńskiego 9 pojawi się 

centralne ogrzewanie oraz ciepła 
woda. Poza instalacjami w budynku 
zamontowane zostaną nowe okna. 
Remont przejdzie dach i balkony 
oraz klatka schodowa. Budynek 
zostanie doposażony w instalacje 
domofonową. Kamienica zostanie 
ocieplona i zyska nową elewację. 

Podobny zakres prac przewidzia-
no w budynku przy ul. 3 Maja 19. Tu 
również docieplony zostanie dach, 
a kominy i balkony przejdą remont, 
podobnie jak elewacja. W budynku 
zamontowane zostaną instalacje cie-
płej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania.  AZ

PRUSZKÓW

Kamienice  
do remontu

REGION

Z uwagi na prośby po-
dróżnych Koleje Mazo-
wieckie zdecydowały,  
że pociąg „Wiedenka” 
zatrzyma się na wszyst-
kich stacjach i przystan-
kach na odcinku  
Grodzisk Mazowiecki  
– Skierniewice.

T o dobra wiadomość 
dla pasażerów KM. 
Już jakiś czas temu 
zaprezentowano nowy 

rozkład jazdy pociągów. Miał on 
zostać wprowadzony od 9 grud-
nia. Propozycja zmian nie do 
końca się spodobała wszystkim 
podróżnym z naszego regionu. 
Czemu? Bo pociąg „Wiedenka” 
nie zatrzymywałby się m.in. 
w Jaktorowie i Międzyborowie.

W tej sprawie do marszałka 
Mazowsza zwrócił się wójt gminy 
Jaktorów Maciej Śliwierski. Pismo 

„Wiedenka” zatrzyma się  
od Grodziska po Skierniewice

trafiło też do prezesa KM Rober-
ta Stępnia. Jak widać działania te 
przyniosły skutek. – Z uwagi na 
liczne prośby pasażerów dotyczą-
ce zatrzymań na wszystkich sta-
cjach i przystankach osobowych 
na odcinku Grodzisk Mazowiecki 
– Skierniewice dla pociągu „Wie-
denka” informuję, że w kierun-
ku Skierniewic pociąg „Wiedenka” 

będzie zatrzymywał się na sta-
cjach i p.o. od Grodziska Mazo-
wieckiego do Skierniewic od dnia  
9.XII br. – poinformowała nas 
Aneta Podgajna z biura rzecznika 
prasowego KM. Natomiast w kie-
runku do Warszawy, ze wzglę-
du na organizację ruchu innych 
pociągów – zatrzymania będą 
możliwe od 19 grudnia.  SD
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Późna jesień i zima  
to szczególnie  
trudny okres dla osób  
bezdomnych.  
Nie zapominajmy 
o nich, szczególnie  
gdy temperatury stają 
się coraz niższe.

C o roku w okresie je-
sienno-zimowym 
w naszym kraju z po-
wodu wyziębienia 

organizmu gminie kilkanaście 
osób. Policja apeluje, aby reago-
wać w sytuacjach, gdy zauważy-
my osobę śpiącą na przystanku, 
ławce, w altanie śmietnikowej. 
Wystarczy jeden telefon do od-
powiednich służb, a możemy 
komuś uratować życie.

Kiedy słupki na termometrach 
zmierzają ku ujemnym tempe-
raturom, a za oknami panują 
niekorzystne warunki pogo-
dowe wtedy bezdomnych cze-
ka ciężki los. Często dochodzi do 

odmrożeń kończyn, a w najgor-
szych przypadkach do śmierci.

Osobom bezdomnym z po-
mocą często przychodzi straż 
miejska, która monitoruje pu-
stostany, parki czy ogródki 
działkowe. To głównie w ta-
kich miejscach osoby bezdomne 
szukają schronienia przed chło-
dem. Strażnicy apelują również 
do mieszkańców, by ci informo-
wali o miejscach przebywania 

Pamiętajmy o bezdomnych

osób bezdomnych. – Jeden tele-
fon może uratować ludzkie ży-
cie – podkreślają.

W jesienne i zimowe miesiące 
warto również zwrócić uwagę 
na osoby starsze, często sa-
motne. Zdarza się, że z róż-
nych przyczyn nie radzą sobie 
z codziennymi obowiązkami, 
np. napaleniem w piecu. War-
to zapytać czy nie potrzebują 
naszej pomocy.  AZ
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„Zapomnieli” zapłacić za perfumy i kremy

25-letnią kobietę tuż za linią kas. 
W torebce miała perfumy i kre-
my, ale… „zapomniała” za nie 
zapłacić. Podobnie jej 24-letni 

partner. Ten ukrył wszystko pod 
kurtką. Para została przekazana 
w ręce policjantów, a towar po-
wrócił na sklepowe półki. Straty 
przez pokrzywdzony sklep zosta-
ły oszacowane na ponad 1,3 tys. 
zł. Dochodzeniowcy z Pruszko-
wa, po zebraniu materiału do-
wodowego, przedstawili parze 
zarzut kradzieży. Oboje przy-
znali się do zarzucanych im czy-
nów i dobrowolnie poddali karze 
– poinformowała podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Za kradzież mienia 
kodeks karny przewiduje do 5 lat 
pozbawienia wolności.  AZ

PRUSZKÓW

Para podejrzana jest  
o kradzież kosmetyków 
z jednej z drogerii  
na terenie Pruszkowa. 
Straty oszacowano  
na ponad 1,3 tys. zł. 

D o sytuacji doszło 
w miniony czwar-
tek, 22 listopada. Po 
godz. 13.00 policja 

otrzymała informacje o kra-
dzieży w sklepie kosmetycz-
nym. Pracownicy ochrony ujęli 

Gdy za oknem mróz, 
my mamy dla Was  
coś rozgrzewającego. 
Co powiecie na chru-
piącą bułkę, ciągnący 
się ser i ogrom  
świeżych dodatków?  
Takie są właśnie  
nasze Zapieksy!

W
yjątkowy Włoch, 
Grecka tradycja, 
Pikantna Hiszpa-
nia czy Amery-

kański sen – przychodzą Wam 
na myśl podróże i wakacje? O to 
chodzi. Smaki naszych gorących 
i chrupkich zapiekanek mają Was 
rozgrzać i przypomnieć wakacyj-
ny relaks. Każda z nich jest inna, 
każda ma inne dodatki i każda 
jest dostępna w lokalu i dostawie. 

Jeśli więc chcecie mroźne dni 
spędzić w domu pod kocem, ale 
jednocześnie macie ochotę na 
pyszną Zapieksę to zadzwońcie 
do nas! Waszym zmysłom przy-
gotujemy podróż po smakach 
zgodnie z Waszymi upodoba-
niami. I o więcej pysze Zapieksy 
przywieziemy do Was! Wystarczy 
złapać za telefon i wykręcić nu-
mer 504 223 000. My na chrup-
kiej bułce umieścimy wszystkie 
pyszne dodatki i zapieczemy pod 
pierzynką z sera. 

W naszej ofercie pojawiła się 
również nowość dostępna tylko 
w lokalu. To pyszne hod-dogi, któ-
re serwujemy we wtorki i czwart-
ki. Bułka przygotowana w lokalnej 
pruszkowskiej piekarni specjalnie 

dla nas. Smaczna kiełbaska naj-
wyższej jakości i świeże dodatki. 
Palce lizać. Jeśli nie udało Wam 
się jeszcze skosztować tych pysz-
ności to w najbliższy wtorek lub 
czwartek odwiedźcie nasz lokal! 

Zimą rozgrzeją Cię 
Zapieksy i hot-dogi

Zapieksy Pruszkowskie 
ul. Kraszewskiego 28a 
Pruszków 

Chcesz zamówić? Dzwoń – 504 223 000.
Dostawa: Pruszków, Piastów,  
Komorów, Michałowice

Sprawdź nas na Facebooku: 
Zapieksy Pruszkowskie.
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Rozwój zdarzeń był bardzo dyna-
miczny. Mężczyzna próbował ukraść 
odzież. Gdy zauważył to pracow-
nik sklepu, doszło do szarpaniny. 
47-letni obywatel Gruzji podejrza-
ny o kradzież był bardzo agresywny, 
w pomieszczeniu sklepu dokonał sa-
mookaleczenia się. Odizolowano go 

do czasu przybycia policji. Do akcji 
wkroczyły policjantki z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie, które 
były na zakupach w czasie wolnym 
od służby. Zareagowały i pomogły  
w ewakuacji sklepu. – Patrol Policji 
zatrzymał napastnika. Wezwane po-
gotowie ratunkowe udzieliło pomocy 

mężczyźnie. Zatrzymany 47-latek 
został doprowadzony do komendy  
– poinformowała podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy KPP 
Pruszków. Podejrzany usłyszał za-
rzut kradzieży rozbójniczej i uszko-
dzenia mienia. Został tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące.  SD

MILANÓWEK

Kradzież rozbójnicza  
i ewakuacja sklepu

PRUSZKÓW
Na terenie Pruszkowa 
trwają prace związane  
z budową dróg  
rowerowych. Gdzie  
dokładnie powstają 
nowe trasy?

B udowa tak wielu tras 
rowerowych w Prusz-
kowie możliwa jest 
m.in. dzięki dużemu 

projektowi „Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza w gmi-
nach południowo-zachodniej 
części Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez budo-
wę Zintegrowanego Systemu Tras 
Rowerowych”. Udział w nim wzięło 
aż sześć okolicznych gmin, a lide-
rem został Grodzisk Mazowiecki.

Projekt podzielono na dwa etapy. 
W ramach pierwszego powstanie 
dziewięć dróg rowerowych, a w ra-
mach drugiego cztery. Warto wspo-
mnieć, że do tej pory w Pruszkowie 
powstało 19 odcinków dróg dla 
rowerów (wliczając ciągi pieszo-
-rowerowe). Łączna ich długość 
nieznacznie przekracza 10 km.

W ramach pierwszego etapu 
projektu zakończono już budowę 
trzech dróg rowerowych: odcinek 
PR7 – ul. Lipowa od al. Armii Krajo-
wej do granicy miasta, odcinek PR8 
– ul. Działkowa od ul. Przyszłości 
do ul. Dębowej oraz odcinek PR9 
– ul. Bryły od ul. Przejazdowej do 
istniejącej nawierzchni asfaltowej. 
Pozostałych sześć fragmentów na-
dal pozostaje w budowie: odcinek 
PR1 – ul. Waryńskiego, ul. Mostowa, 

odcinek PR2 – teren MLP, odcinek 
PR3: ul. Bolesława Prusa, ul. Bo- 
haterów Warszawy, odcinek PR4 
– al. Armii Krajowej, ul. Kraszew-
skiego, ul. Kopernika, odcinek PR5 
– ul. Działkowa, al. Wojska Polskie-
go, odcinek PR6 – ul. Staszica,  
ul. Sienkiewicza.

Pierwszy z wymienionych od-
cinków gdzie trwa budowa, zosta-
nie poprowadzony ul. Waryńskiego 
od skrzyżowania z ul. Promyka 
do skrzyżowania ul. Elektryczną 
oraz ul. Batalionów Chłopskich od 
skrzyżowania z ul. Elektryczną do 
skrzyżowania z ul. Kurca. Następ-
nie ul. Elektryczną od „krzyżów-
ki” z ul. Waryńskiego i Batalionów 
Chłopskich do projektowanej prze-
prawy nad rzeką Utratą. Ostatni 
fragment poprowadzi ul. Mostowa 

Trwa budowa tras dla rowerzystów

Będą zmiany na ważnym 
skrzyżowaniu

firma Mabau wykona to zadanie 
maksymalnie do grudnia 2019 r. 

– Mam nadzieję, że firma za-
cznie jeszcze w tym roku. Jak 
nie będzie zimno to fajnie jakby 
wkrótce zaczęli coś robić. Jeżeli 
pogoda nie pozwoli, to wiadomo, 
że roboty ruszą na wiosnę – mó-
wi Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

Nie obejdzie się bez utrudnień. 
Wykonawca opracuje tymczaso-
wą organizację ruchu. Kierow-
com wygodniej będzie kierować 
się objazdami m.in. ul. Radońską 
czy ul. Akwarelową i dalej przez 
centrum miasta. Niewykluczo-
ne, że będzie możliwość objaz-
du mniejszymi ulicami w rejonie 
ul. Szczęsnej.

– Ludzie będą musieli jeździć 
w kierunku centrum Grodziska. 
Co warto tutaj podkreślić, to na 
wiosnę rusza przebudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 579. Wiąże 
się to z tym, że ruch ciężaró-
wek przez Grodzisk będzie za-
blokowany w tym czasie. Zatem 
będziemy mocno odblokowani 
w centrum, co ułatwi przebu-
dowę ul. Warszawskiej – wyjaś- 
nia Benedykciński.  SD

od skrzyżowania z Poznańską do 
skrzyżowania z ul. Długą.

Odcinek PR2 to oznaczenie bu-
dowy trasy rowerowej przebiegają-
cej od skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. 
Konrada Kurca, następnie przez 
obszar MLP Pruszków I wzdłuż 
granicy z terenem PKP do grani-
cy miasta na ul. Warszawskiej. Da-
lej połączy się z droga rowerową 
na terenie Piastowa.

Kolejna droga będzie miała  
swój początek na skrzyżowaniu 
ul. Prusa i ul. Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej. Następnie nawierzchnia 
„wyruszy” w stronę ul. Prusa i Bo-
haterów Warszawy do ul. Bończy.

Trasa dla rowerzystów pojawi się 
również w al. Armii Krajowej oraz 
na ul. Andrzeja, Ewy, Kraszewskie-
go, Lipowej i Kopernika. Początek 
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GRODZISK MAZ.
W końcu ruszy przebu-
dowa skrzyżowania  
ul. Warszawskiej z ul. Na- 
darzyńską w Grodzisku 
Mazowieckim. Gminie 
udało się rozstrzygnąć 
przetarg i podpisać 
umowę z wykonawcą. 
Ale trzeba wziąć pod 
uwagę utrudnienia, które 
pojawią się w czasie prac.

G rodziski urząd pod-
pisał umowę z firmą 
Mabau na przebu-
dowę ul. Warszaw-

skiej i rozbudowę skrzyżowania  
ul. Warszawskiej z ul. Nada-
rzyńską. Głównym i najważniej-
szym elementem jest lewoskręt, 
który zostanie wyznaczony 
w pasie ul. Warszawskiej. To 
rozwiązanie ma zapobiec kor-
kowaniu się tej drogi, zwłaszcza  
w kierunku centrum Grodziska. 

Koszt prac wyniesie 3,3 mln zł. 
Według zapisów w dokumentach 

na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej 
i ul. Ireny. Dalej pojedziemy w kie-
runku wiaduktu, by skręcić w ul. 
Andrzeja. Dalej do ul. Ewy i z wy- 
łączeniem przejścia kolejowego 
na linii WKD do ul. Kraszewskie-
go. W ramach realizacji tego od-
cinka (PR4) trasa rowerowa będzie 
wybudowana w ciągu ul. Lipowej od 
skrzyżowania z al. Armii Krajowej 
do skrzyżowania z ul. Kopernika.

W budowie też jest odcinek PR5. 
Inwestycja ma swój początek na 
ul. Działkowej, przy zjeździe na 
parking, gdzie zostanie połą-
czona z projektowanym ciągiem 
pieszo-rowerowym. Trasa prowa-
dzona jest wzdłuż ul. Działkowej 
do al. Wojska Polskiego, a następ-
nie wzdłuż al. Wojska Polskiego do  
ul. Powstańców, gdzie zostanie po-
łączona z istniejącą trasą rowerową.

Ostatni element pierwszego eta-
pu, który jeszcze jest w budowie to 
odcinek PR6. Rozpoczyna się on 
na skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. 
Powstańców i ul. Gomulińskiego. 
Prowadzi ul. Staszica, Sienkie-
wicza i Kościuszki. Koniec trasy 
na skrzyżowaniu ul. Kościuszki  
i ul. Obrońców Pokoju.

Drugi etap budowy tras na 
terenie Pruszkowa to cztery 
nowe fragmenty: odcinek PR1  
– al. Wojska Polskiego od ul. Ku-
busia Puchatka do Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej, odcinek PR2 
– ul. Niecała od ul. Prusa do Par-
ku Sokoła, odcinek PR3 – ul. Li-
powa od ul. Kopernika do rzeki 
Utraty bez mostka oraz odcinek 
PR4 – ul. Kręta od ul. Asnyka do 
rzeki Utraty. Wszystkie te drogi 
czekają na budowę.  SD

Zimowy Narodowy wystartował

przygodę z deską, longboar-
dem czy rolkami!

– W ciągu pięciu edycji Zimo-
wy Narodowy odwiedziło ponad 
2,2 mln gości! To miejsce do ak-
tywnego wypoczynku zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. To prze-
strzeń pozytywnych emocji. Zi-
mowy Narodowy przyciąga osoby 

spragnione doznań sportowych, 
jak również tych, którzy szuka-
ją pomysłu na spędzenie czasu 
wolnego. W tym sezonie na Zi-
mowy Narodowy wróciły spraw-
dzone atrakcje, będą też nowości, 
jak „Fitness na łyżwach z Multi-
Sport”, czy magiczna karuzela dla 
najmłodszych. Po raz pierwszy 

REGION
Jeśli szukacie ciekawe-
go pomysłu na spędze-
nie aktywnego weeken-
du, to przypominamy 
że Zimowy Narodowy 
już działa! A tam mnó-
stwo atrakcji dla  
miłośników sportów 
zimowych!

P GE Narodowy po raz 
kolejny przybrał „zi-
mowe szaty” i ze sta-
dionu piłkarskiego 

zmienił się w największy kom-
pleks lodowisk w Polsce! Można 
tu pojeździć na łyżwach, zje-
chać na pontonie z lodowej 
górki, czy poszaleć na bum-
per carsach. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie, nawet je-
śli wcześniej nigdy nie pró-
bował jazdy na łyżwach czy 
curlingu. A co jeśli ktoś nie 
lubi sportów zimowych? Na 
Zimowym Narodowym działa 
też skatepark. Można tu zacząć 
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będziemy również liczyli spa-
lane kalorie – mówi Katarzyna 
Ziemska, CEO Testa Communi-
cations, organizator Zimowe-
go Narodowego.

W tym roku na Zimowym Na-
rodowym nie zabraknie nowości. 
Uruchomiono już licznik kalorii, 
który na podstawie liczby osób 
jeżdżących na łyżwach oblicza 
ilość wspólnie spalonych kalo-
rii. W tym roku powstała rów-
nież strefa MultiSport Lab. Dzieci 
spróbują swoich sił w multime-
dialnym teście sprawnościowym 
Aktywnych Szkół MultiSport sta-
jąc do walki z potworami z Galak-
tyki Bezruchu. Dorośli i młodzież 
będą ćwiczyć w technologii VR na 
maszynie ICAROS. Seniorzy oraz 
wszyscy chętni będą mogli zba-
dać skład ciała na specjalnych wa-
gach, komputerowo sprawdzać 
wady postawy, a także skorzy-
stać z pomiarów ciśnienia tętni-
czego i konsultacji z dietetykami, 
fizjoterapeutami oraz trenera-
mi personalnymi. W weeken-
dy nie zabraknie tu wspólnych  
ćwiczeń i ciekawych wykła-
dów. Zimowy Narodowy potrwa  
do 19 lutego 2019 roku.  AZ
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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 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy 
dróg gminnych: ul. Rozbrat, drogi oznaczonej jako KDL-40, ul. Herberta, 
ul. Brzechwy, ul. Kasprowicza w Pruszkowie,

Inwestycja obejmuje następujące działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

obręb 10 w Pruszkowie: 
działki nr ew.: 209/9, 154/12, 209/14, 154/11, 160/6, 160/9, 385, 384/8, 160/8, 
164/6, 164/2, 442, 154/13 (działka powstanie z podziału działki 154/8), 154/15 
(działka powstanie z podziału działki 154/9), 154/17 (działka powstanie  
z podziału działki 154/10), 155/3 (działka powstanie z podziału działki 155/2), 
209/15 (działka powstanie z podziału działki 209/11), 160/12 (działka powstanie 
z podziału działki 160/7), 159/2 (działka powstanie z podziału działki 159/1), 
467/1 (działka powstanie z podziału działki 467).

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb 10 w Pruszkowie: 
działki nr ew.: 150/9, 150/17, 154/5, 154/7, 157/1, 159/3 (działka powstanie  
z podziału działki 159/1), 164/3, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13, 
164/14, 164/15, 164/16, 166/1, 209/9, 209/13, 384/9.

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.: 22 738-15-62. 
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W Milanówku powstanie Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych z praw-
dziwego zdarzenia. Miasto ogłosiło przetarg  
w tej sprawie. Obiekt ma być zlokalizowany przy  
ul. Turczynek w Milanówku. Przedsięwzięcie 
obejmie m.in. ustawienie kontenera socjal-
no-biurowego wraz z niezbędnym wyposaże-
niem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz 

magazynu kontenerowego, w którym groma-
dzone będą odpady niebezpieczne i elektro-
odpady. Powstanie też wiata z kontenerami na 
odpady takie jak: szkło budowlane, papier i tek-
tura, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, bio-
degradowalne i wielkogabarytowe np. meble.  
W przetargu określono termin realizacji zamó-
wienia na najpóźniej do 31 maja 2019 r.  SD

MILANÓWEK

Jest przetarg  
na milanowski PSZOK

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19.12.2018 r. pod 
adresem: 05–800 Pruszków ul. Staszica 1 pokój 313, odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z majątku Ideal Technology Sp. z o.o.  
02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 9/2:
Godzina rozpoczęcia licytacji  1000

TRACKIMO GPS petbox edition (lokalizator dla zwierząt domowych) w ilości 1200 szt.

Wartość szacunkowa brutto (1200 szt.): 120.000,00 zł
Cena wywołania stanowi ¾ wartości szacunkowej: 90.000,00 zł

Wadium (1/10 wartości oszacowania) : 9.000,00 zł
 
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godzinach 800 - 900 pod adresem: Pruszków ul. Staszica 1 
pokój 202 (UWAGA: miejsca parkingowe pod urzędem są płatne). 
Warunkiem udziału w licytacji (również II licytacji) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium, które 
należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek lub w gotówce.
Kwota wadium winna się znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 0162 6113 9120 0000 do dnia licytacji do 
godz._900, w przelewie oprócz danych przystępującego proszę dopisać WADIUM
Wpłaty wadium gotówką: w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 945 do godz. 1000. 
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny a pozostałym uczestnikom zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. 
Jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę 
między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje organowi egzekucyjnemu 
do godziny 1200 dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe  
z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką. 
Nabywca po zakończeniu licytacji otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz fakturę z bez VAT
Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 21.12.2018 r.
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady 
ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości. 
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia 
z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 7380802, tel. kom. 693 356 980

          Z up. Naczelnika
	 	 	 	 	 Urzędu	Skarbowego	w	Pruszkowie
	 	 	 	 	 	 	 												Zastępca	Naczelnika
          Izabela Mąkosa

O G Ł O S Z E N I E

 Grodzisk Mazowiecki, 30 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. 
Dz. U z 2018 r. poz. 1945) w związku z uchwałą Nr 317/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice 
i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin 
po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  część wsi Urszulin i Książenice, 
pomiędzy: ul. Jabłoniową, wschodnią granicą gminy Grodzisk Mazowiecki, południową i zachodnią linią rozgraniczającą 
ul. Olszowej, północną granicą wsi Książenice i granicami działek ew. nr 6/31, 7 i 8 oraz przez działkę ew. nr , 6/28 we wsi 
Urszulin.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach 
od 10 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 
32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2018.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21 stycznia 2019 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na 
adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 
nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. 
zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej „ustawą”, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 
39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 „ustawy” – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.

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

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 „ustawy” Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

REGION
Jak informuje Puls 
Biznesu, syndyk spółki 
Marcpol zajął konta 
bankowe galerii handlo-
wej w Podkowie Leśnej. 
Centrum może grozić 
upadłość.

K łopoty, które dotknę-
ły Galerię Podkowa to 
element zawiłej sy-
tuacji prawnej wy-

nikającej z upadłości Marcpolu 
i próby odzyskania prawie 14 mln 
zł przez syndyka zarządzające-
go majątkiem spółki.

Jak czytamy w materiale opu-
blikowanym przez Puls Biznesu: 
„Syndyk Marcpolu próbuje przed 
sądem podważać transakcje, ja-
kie z podmiotami powiązanymi 
zawierał Marek Mikuśkiewicz, 
twórca i były prezes znanej sie-
ci marketów. Prokuratura prowa-
dzi już dwa śledztwa w sprawie 
podejrzenia karalnej niegospo-
darności byłych władz Marcpolu. 

Oba oparte są na twierdzeniach 
syndyka, że spółka wyzbywa-
ła się majątku poprzez finanso-
wanie inwestycji budowlanych 
na nie swoich nieruchomościach. 
Okazuje się, że prokuratura przy-
gląda się jeszcze jednej podobnej 
sprawie. – Sporządziłem zawia-
domienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa, dotyczące 
poniesienia przez Marcpol szko-
dy wysokości 13,85 mln zł tytułem 
nakładów, jakie zostały poniesione 

Galeria Podkowa w tarapatach „Młodość” w PKF

w Szwajcarii. Emerytowany kom-
pozytor Fred (Michael Caine) 
wraz z przyjacielem-reżyserem 
Ericiem (Harvey Keitel) oraz jego 
córką-asystentką Leną (Rachel 
Weisz) wypoczywają w luksuso-
wym spa. Pierwszy rozważa nad 
propozycją otrzymana od angiel-
skiej królowej, drugi szuka za-
kończenia do swojego filmu. Lena 
stara się dowiedzieć, czemu mąż 
porzucił ją dla innej. Okazuje się, 
że pozostali hotelowi goście na 
brak rozterek również nie na-
rzekają. Kilka letnich dni w ho-
telu sprawi, że wiele skrywanych 
tajemnic wyjdzie na jaw...

Pokaz PKF już 8 grudnia 
o godz. 18.00 w Centrum Kul-
tury i Sportu w Pruszkowie. 
Wstęp bezpłatny.  AZ

przez spółkę na nieruchomości 
położonej w Podkowie Leśnej, na 
której zbudowano centrum han-
dlowe – informuje Tycjan Saltar-
ski, syndyk Marcpolu.”

Jakie mogą być konsekwencje 
tej sytuacji? Na wniosek syndyka 
działania rozpoczął komornik. 
Zajął rachunek bankowy, na któ-
ry spływa czynsz od najemców 
galerii handlowej. Obiekt może 
zatem zostać pozbawiony środ-
ków na bieżące funkcjonowanie. 
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KINO
Kolejna odsłona  
Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego coraz 
bliżej. Pokaz zaplano-
wano na 8 grudnia,  
a na ekranie zobaczy-
my film „Młodość”. 

W ieczna młodość  
to pragnienie 
wielu z nas. Gdy 
zdajemy sobie 

sprawę z przemijania, chcie-
libyśmy  aby młodość trwała 
wiecznie. Podobne pragnie-
nia mają bohaterowie dramatu  
Paolo Sorrentino... 

Wakacje życia z przyjacie-
lem? Czemu nie! Dwóch zbli-
żających się do osiemdziesiątki 
mężczyzn postanawia wypocząć 

– Zajęcie rachunków banko-
wych spółki prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą i realizującej 
wszystkie bieżące zobowiązania 
w sytuacji, gdy jest ona właścicie-
lem nieruchomości, której war-
tość wielokrotnie przewyższa 
roszczenie, odbieram jako jaw-
ne działanie na szkodę spółki i jej 
niekorzyść, w szczególności w za-
kresie bieżącego funkcjonowania 
galerii – komentuje dla Pulsu Biz-
nesu Marek Mikuśkiewicz.  EL
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Po kilku nieudanych próbach w końcu uda-
ło się rozstrzygnąć przetarg na budowę cen-
trum przesiadkowego w Nadarzynie. Jak będzie 
wyglądał nadarzyński „park&ride”? Powstanie 
na działce położonej pomiędzy urzędem gmi-
ny a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
przy ulicy Granicznej. Plany budowy zakłada-
ją powstanie czterech zadaszonych peronów 

autobusowych, bezpłatny parking na 225 miejsc 
oraz punkt ładowania pojazdów z napędem 
elektrycznym. Można będzie zaparkować tak-
że 40 rowerów. Parking będzie monitorowany, 
a przy nim powstanie poczekalnia dla podróż-
nych. W ramach tego projektu przebudowana 
i poszerzona zostanie także ulica Graniczna i 
wyjazd na ulicę Mszczonowską. EL

NADARZYN

Jest wykonawca „Parkuj
i jedź” w Nadarzynie 

Zlikwidowali dziuplę samochodową

oboje wynajmują posesję. Tym-
czasem w garażu znajdowała się 
toyota na tablicach rejestracyj-
nych pochodzących z innego 
pojazdu. W bagażniku znale-
ziono właściwe tablice. Tuż obok 

znajdowała się honda, a właści-
wie karoseria z silnikiem. Pojazd 
niemal w pełni został zdemonto-
wany, a numer VIN wycięty. Nie 
zabrakło dokumentów od innych 
aut. Mężczyzna i kobieta trafi li do 

REGION

Policja odzyskała 
dwa skradzione pojazdy 
– toyotę i hondę. 
Jedno auto znaleziono 
w całości, drugie prak-
tycznie całe rozebrane. 
Dziupla znajdowała 
się na posesji 
w okolicach Błonia.

D o odkrycia doszło, 
gdy stołeczni po-
licjanci otrzymali 
informację o skra-

dzionej toyocie w województwie 
dolnośląskim. Pojazd miał znaj-
dować się na terenie podwar-
szawskiej miejscowości. Gdy 
funkcjonariusze z wydziału 
do walki z przestępczością sa-
mochodową weszli na teren go-
spodarstwa w okolicach Błonia, 
znaleźli nie jeden a dwa skra-
dzione pojazdy.

Na posesji przebywały też 
dwie osoby, kobieta i mężczyzna. 
W czasie rozmowy wyjaśniono, że 

policyjnej celi, usłyszeli już zarzut 
paserstwa. Sąd zastosował wo-
bec nich środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresz-
towania. Za to przestępstwo grozi 
kara do pięciu lat więzienia. SD

REGION
Na wtorkowej sesji 
Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego odbyło 
się pierwsze czytanie 
budżetu. Choć finalnie 
projekt ma być zatwier-
dzony 19 grudnia, to 
sprawdziliśmy jakie inwe-
stycje już dziś znajdują 
się w dokumencie. 

W naszym regionie 
najważniejsze 
inwestycje woje-
wództwa dotyczą 

dróg. I nie ma się co dziwić, bo-
wiem drogi wojewódzkie stano-
wią kręgosłup komunikacyjny. 

Wszelkie remonty tych dróg wy-
wołują utrudnienia odczuwalne 
w całym niemalże regionie.

Jakie zatem inwestycje czeka-
ją nas w przyszłym roku? Wła-
dze województwa chcą głównie 
skupić się na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej nr 579 Kazuń Pol-
ski – Leszno – Błonie- Grodzisk 
Mazowiecki – Radziejowice. Pla-
nowana jest również rozbudowa 
dw 720 w Brwinowie oraz dw 719 
w Międzyborowie. W przypadku 
Pruszkowa plany remontowe obej-
mują tylko wiadukt w ciągu dw 718. 

Rozbiórka starej i budowa no-
wej przeprawy ma pochłonąć 
około 50 mln zł. Będzie to jed-
nak zadanie realizowane przez 
kilka lat. Wiele wskazuje na to, że 
pierwsze prace powinny rozpo-
cząć się w przyszłym roku. 

Mazowsze ma projekt budżetu. 
Jakie inwestycje dla naszego regionu?

Śladem dawnej linii EKD/WKD

śladami nieistniejącego już 
dziś torowiska.

Przechadzka rozpocznie się 
od stacji PKP w Grodzisku Ma-
zowieckim (ul. 1 Maja) i zakoń-
czy przy stacji WKD „Grodzisk 
Mazowiecki Radońska”. Wyda-
rzenie to organizują pasjona-
ci z dziedziny kolejnictwa. Nie 
zabraknie ekspertów z zakre-
su budowy i eksploatacji infra-
struktury kolejowej. Natomiast 
spółka WKD jest patronem te-
go wydarzenia.

Dowiecie się w jaki sposób 
rozbudowała się linia EKD na 
odcinku „Radońska” – „PKP”. 
Znawcy wyjaśnią jak była eks-
ploatowana w latach 1932-1966 
(od początku istnienia, aż do fi -
zycznej likwidacji). W ramach 

spaceru będzie zapewniona 
również możliwość zwiedzenia 
wagonu historycznego EN80-
16, obsługującego zlikwidowa-
ny odcinek linii przez wszystkie 
lata jego eksploatacji.

Początek spaceru zaplanowa-
no o godz. 12:30 przy budynku 
stacji kolejowej PKP Grodzisk 
Mazowiecki przy ul. 1 Maja, na-
tomiast koniec w budynku Izby 
Tradycji EKD/WKD przy stacji 
WKD „Grodzisk Mazowiecki 
Radońska” (wejście od strony 
peronu nr 1 stacji). Uczestni-
cy spaceru przejdą m.in. przez 
ul. 11 Listopada, plac Wolności, 
ul. Sienkiewicza i ul. Radońską.

Wydarzenie będzie otwarte 
dla wszystkich! Start w sobotę, 
8 grudnia w godz. 12.30-14.30. SD

 W
KD

 

A co z Paszkowianką? Dziś nie 
ma jej w przyszłorocznym bu-
dżecie. Nie oznacza to że zadanie 
trafi ło do kosza. Trwa przygotowy-
wanie dokumentacji projektowej 
oraz kosztorysów. W wieloletniej 
prognozie fi nansowej na rok 2020 
na budowę Paszkowianki „zarezer-
wowano” 4 mln zł. Kwota zapewne 
zostanie zwiększona po przygo-
towaniu dokumentów.

Drogi to jednak nie wszystko. 
Władze Mazowsza przeznaczą 
przeszło 7 mln zł na zmianę or-
ganizacji ruchu na terenie Ma-
zowieckiego Specjalistycznego 
Centrum Zdrowia w Pruszkowie. 
Kolejne 6 mln zł trafi  do Pań-
stwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni i Tańca Mazowsze na 
odrestaurowanie Pałacu Karo-
lin w Otrębusach. AZ
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Lubisz Warszawską 
Kolej Dojazdową
i chcesz poznać jej 
historię? W przyszłym 
tygodniu odbędzie się 
spacer poprowadzony 
dawnym przebiegiem 
linii WKD na terenie 
Grodziska Maz.

T ytuł spotkania to „Śla-
dami EKD w Grodzi-
sku Mazowieckim”. 
Dobrze znana dziś 

„wukadka” zaczynała jako EKD, 
czyli Elektryczne Koleje Dojaz-
dowe. W 1927 r. była to pierwsza 
normalnotorowa elektryczna 
kolej w Polsce. Uczestnicy wy-
darzenia zostaną oprowadzeni 

KP
P 

BŁ
O

N
IE

 



15
P i ą t e k ,  3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 8

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

PARTNER HANDLOWY

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

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

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

• 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 

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

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

• Pracownik  ochrony 
kwalifikowany z obsługą 
komputera , system
pracy 24/48 – okolice Starych 
Babic , Ożarowa  
662 101 918 

• 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 
504-029-507 

Budokrusz poszukuje 
Kierowców 
Betonomieszarki, Miejsce 
świadczenia usług: 
Warszawa Wola lub Kłudno 
Stare (pow. grodziski), 
Zadania: prowadzenie 
betonomieszarki, 
Wymagania: karta kierowcy, 
świadectwo kwalifikacji, 
aktualne badania 
lekarskie i psychologiczne, 
dyspozycyjność, prawo 
jazdy kat. C; Oferujemy: 
pracę w stabilnej firmie 
o ugruntowanej na rynku 
pozycji, możliwość 
podnoszenia kwalifikacji, 
umowa o współpracy 
(samozatrudnienie), 
możliwość zakwaterowania

Budokrusz zatrudni 
pracownika na stanowisku 
DOZORCA, miejsce pracy: 
Warszawa - Wola, e-mail:  
l.kowalski@budokrusz.pl 
tel. (22) 428-33-91

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

Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie 
marketu Tesco Piastów.  
Praca jako stała lub 
dodatkowa. Stawka 
za 1h / 10,10 netto, za noc 
za 1h/12,00 netto Kontakt 
pani Olga 517246836  

SPRZEDAM

• Sprzedam Audi A4 automat
 stan dobry aktualny przegląd
i ubezpieczenie tel.602104075 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

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

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

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

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
handlowo-usługowy72m2 
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 

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. 601612930 

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 

• Hydraulik, 535-872-455 

• Kredyty bankowe www.procesuj.
pl 887887559 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI
885-72-72-72 

DAM PRACĘ

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

• Studnie tel.: 601-231-836 

Usługi remontowe, 
instalacje elektryczne 
tel. 537199522 

• Usługi księgowe 
tel. 506947531 

• 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 

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 

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

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
MIEJSCE NA 

TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Plac Wolności 18, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 511 12 07 08, 660 99 42 99
sklep.korona@op.pl
       / KORONA.GRODZISK

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.

Burmistrz Miasta Piastowa 
informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, został 
wywieszony, w okresie 22.11.2018 r. – 13.12.2018r., 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wykaz zamieszczony jest również na stronie 
internetowej www.piastow.pl
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