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Parkingowy problem 
w rejonie galerii
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Zastawione wjazdy, 
zatarasowane chodniki, 
problem z przejazdem 
– tak wyglądają okolice 
pruszkowskiego centrum 
handlowego. Czy ten pro-
blem uda się rozwiązać?

M ieszkańcy Pruszko-
wa z niecierpliwością 
czekali na stworze-
nie galerii handlowej 

w mieście. W listopadzie ubiegłe-
go roku Nowa Stacja otworzyła 
swoje podwoje. I szybko pojawi-
ły się również pierwsze problemy...

Chodzi głównie o nieprzepi-
sowe parkowanie samochodów 

w rejonie galerii. Jego przyczyną nie 
jest jednak brak miejsc parkingo-
wych. Wręcz odwrotnie... Parkingi 
dedykowane klientom stoją prak-
tycznie puste i znalezienie na nich 
miejsca do zostawienia samocho-
du nie zajmuje wiele czasu.

Z prośbą o interwencję w tej spra-
wie zwrócili się do nas mieszkańcy. 
– Od czasu otwarcia galerii Nowa 
Stacja, wszystkie okoliczne trawniki 
zamieniły się w jedno wielkie bło-
to, a chodniki na ulicy Sienkiewi-
cza, Stalowej, Grafi towej, Ołówkowej 
przestały służyć pieszym. Przyczy-
ną obu zjawisk jest nagminne nie-
prawidłowe parkowanie kierowców, 
którzy zamiast na parkingach galerii 
parkują wszędzie gdzie tylko się da, 
ale nie na nich – zaznacza Kamil. 
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– taką kwotę udało się zebrać podczas ubiegłorocznego 26. Finału  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w tę niedzielę, 13 stycz-

nia odbędzie się kolejny Finał WOŚP. Czy uda się pobić 
wynik zbiórki? Wszystko zależy od Was!mln126,4

KOLEJ
Jest szansa, że problem 
rozwiąże się sam. Mini-
sterstwo Infrastruktury 
chce złagodzić przepisy 
dotyczące drzew rosną-
cych przy torowiskach.

P rzypomnijmy. W 2015 r. 
Urząd Transportu Ko-
lejowego nakazał „wu-
kadce” wycinkę drzew. 

To oznaczało, że pod topór pójdą 
drzewa rosnące w pasie o szero-
kości aż 30 metrów (po 15 metrów 
z każdej strony torowiska). Znik-
nęłoby aż 2 tys. drzew!

Dzięki staraniom władz oko-
licznych miejscowości oraz 
mieszkańców ten „wyrok” uda-
ło się zatrzymać. W międzyczasie 
zmieniły się również przepisy. 
Wydawało się, że sprawa znalazła  
szczęśliwy finał. Ale...

W kwietniu 2018 r. przewoźnik 
rozpoczął starania o uzyskanie po-
zwolenia na wycinkę 400 drzew. – 
Wydane w ubiegłych latach przez 
UTK decyzje zobowiązujące spół-
kę do usunięcia nieprawidłowości 

w zakresie spełnienia warunków 
technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających bezpieczne pro-
wadzenie ruchu kolejowego 
i bezpieczną eksploatację pojaz-
dów kolejowych na linii kolejowej 
WKD pozostają w mocy. W ostatnim 
czasie, w odpowiedzi na wniosek 
złożony przez WKD, UTK wyra-
ził zgodę na prolongatę terminu 
związanego z uporządkowaniem 
sytuacji w zakresie drzewosta-
nu o kolejne 3 lata, to jest do dnia  
1 marca 2021 r. – mówił nam wtedy 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy WKD. 

Jest jednak szansa, że i tym ra-
zem uda się obronić drzewa wzdłuż 
linii WKD. Ministerstwo Infrastruk-
tury przygotowuje nowelizację 

rozporządzenia w sprawie wyma-
gań w zakresie odległości i warun-
ków dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykony-
wania robót ziemnych w sąsiedz-
twie linii kolejowej. 

Resort chce znacząco złago-
dzić przepisy. Obecnie konsul-
towana zmiana rozporządzenia 
zakłada, że „na gruntach poło-
żonych w sąsiedztwie linii kole-
jowej drzewa i krzewy mogą być 
usytuowane w odległości większej 
o co najmniej 1 m od ich wysoko-
ści, licząc od skrajnej szyny, ale nie 
mniejszej niż 6 m”. To oznacza, że 
„korytarz bez drzew” wzdłuż linii 
kolejowych będzie miał szerokość 
nie 30, a zaledwie 12 metrów.  AZ

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa chcą 
zlikwidować przystanek 
przy ul. Kościuszki  
w Pruszkowie. Od listo-
pada ubiegłego roku 
żadna z linii się przy  
nim nie zatrzymuje. 

P rzystanek przy ul. Ko-
ściuszki obok sklepu 
Pepco powstał na po-
trzeby linii zastępczej 

ZP, kursującej na czas zamknięcia 
torów na linii kolejowej 447. Po-
dróżni narzekali, że wsiadający 
lub wysiadający z autobusu muszą 
przeciskać się między zaparko-
wanymi w tym miejscu samocho-
dami. Nie pomogły upomnienia 
i mandaty, więc poprzednie wła-
dze miasta z Janem Starzyńskim 
na czele zdecydowały o ustawie-
niu w tym miejscu słupków. 

Linia ZP nie kursuje od listo- 
pada ubiegłego roku, a przysta- 
nek w tym miejscu stał się nie- 

potrzebny.Nowe władze Prusz- 
kowa chcą przywrócić miejs- 
ca parkingowe. – Nie ma sen-
su utrzymywać tego przystan-
ku i chcemy go zlikwidować. 
W momencie, gdy będzie po-
trzeba utworzenia dodatkowych 
przystanków autobusowych bę-
dziemy się zastanawiali nad lo-
kalizacją takich miejsc. Na tę 
chwilę, gdy nie funkcjonuje linia 
zastępcza, która jako jedyna za-
trzymywała się na tym przystan-
ku, musimy udostępniać miejsca 
parkingowe dla naszych miesz-
kańców. Szczególnie, że jest to 
centrum miasta – mówi nam 

Konrad Sipiera, wiceprezydent 
Pruszkowa. Linie wytyczają-
ce miejsca parkingowe, które 
kilka lat temu pojawiły się na  
ul. Kościuszki budziły sporo 
kontrowersji. Wielu mieszkań-
ców skarżyło się, że miejsca par-
kingowe zostały źle narysowane, 
przez co chodnik nie miał wy-
maganych 1,5 m szerokości. Czy 
tym razem władze Pruszkowa za-
dbają o poprawne przygotowa-
nie miejsc parkingowych? – Zlecę 
wydziałowi inwestycji przygoto-
wanie i wyznaczenie miejsc, gdzie 
powinny zatrzymywać się samo-
chody – dodaje Sipiera.  AZ

 W
PR

24
.P

L 
 

Rozwiązania tego problemu szuka 
każdy. Począwszy od zarządcy ga-
lerii, przez władze Pruszkowa po 
radnych i samych mieszkańców. 

Ci ostatni posiłkują się policją 
i strażą miejską. To akurat nie bu-
dzi zdziwienia, bo jak inaczej wy-
egzekwować od kierowców by nie 
parkowali w bramie lub nie tara-
sowali chodnika? – Dzielnicowy 
z tego terenu miał wiele zgłoszeń 
dotyczących nieprawidłowego par-
kowania. Mieszkańcy zgłaszając 
nam problem z parkowaniem w re-
jonie galerii handlowej mogą sko-
rzystać również z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa – mó-
wi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

W odpowiedzi na postulaty 
mieszkańców na drodze prowa-
dzącej na parking podziemny ga-
lerii od niedawna po obu stronach 
drogi wprowadzono zakaz parko-
wania. Straż miejska interweniu-
je i wlepia kierowcom mandaty. 
– W rejonie galerii prowadzimy 
zarówno interwencje własne jak 
i te „zlecone” przez mieszkań-
ców. W sprawie nieprawidło-
wego parkowania w tym rejonie 
otrzymaliśmy również oficjal-
ne pismo od wspólnoty miesz-
kaniowej. Od 10 listopada, czyli 
od momentu otwarcia galerii do 
końca grudnia podjęliśmy blisko 

400 interwencji dotyczących nie- 
prawidłowego parkowania – po-
informował na Włodzimierz Maj-
chrzak, komendant pruszkowskiej 
straży miejskiej. – Sytuacja po-
woli się normuje. Zgłoszeń też 
mamy coraz mniej  – zaznacza. 

Strażnicy miejscy regularnie 
prowadzą w tym miejscu kontro-
le. – Zdarzają się dni, że wlepiamy 
20 mandatów za niewłaściwe par-
kowanie w tym rejonie – dodaje 
komendant. Problem z parkowa-
niem w tym rejonie nie dotyczy 
jedynie samej ul. Mechaników. 
Wielu kierowców swoje auta zo-
stawia na pasie zieleni ciągnącym 
się od parkingu „parkuj i jedź” aż  
do ronda w rejonie komendy stra-
ży pożarnej. – Tę sytuację chcemy 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

unormować wiosną, dziś w tym 
miejscu nie ma już zieleni więc 
nie mamy podstaw do interwen-
cji – zaznacza Majchrzak. 

Mieszkańcy z okolicy galerii 
mają pozastawiane przez sa-
mochody bramy i zatarasowa-
ne chodniki. Tymczasem dwa 
parkingi centrum handlowego 
(podziemny i ten zlokalizowa-
ny na dachu) stoją prawie puste. 
Warto tu dodać, że od ponie-
działku do piątku pierwsze dwie 
godziny parkowania są bezpłat-
ne, w weekendy z obu parkin-
gów można korzystać całkowicie 
za darmo. 

– Z naszej strony robimy wszyst- 
ko, by kierowcy wiedzieli gdzie 
są parkingi. Będziemy jeszcze 

Parkingowy problem  
w rejonie galerii

dostawiać znaki informacyjne. 
Pierwsze dwie godziny są cał-
kowicie darmowe, jeśli ktoś ko-
rzysta z kina to może parkować tu 
bezpłatnie przez cztery godziny 
– mówi Maciej Krzewiński COO 
i Członek Zarządu firmy ECC Real 
Estate, dewelopera Nowej Stacji. – 
Odpłatność musieliśmy wprowa-
dzić, żeby wymusić rotację miejsc, 
ale dwie godziny powinny w zu-
pełności wystarczyć na zrobienie 
zakupów w Nowej Stacji. Będzie-
my się zastanawiać czym jeszcze 
możemy zachęcić kierowców do 
korzystania z parkingów – dodaje.

Dlaczego więc kierowcy zamiast 
zostawiać swój samochód na par-
kingu narażają się na mandaty? 
Tego nie wie nikt.  AZ 

Likwidują licea,  
ale tylko na papierze

termin do 1 września 2019 r. na 
uporządkowanie stanu w zespole 
szkół, tak by zespole nie było szkół 
tego samego typu a o różnych na-
zwach – wyjaśniła radnym na se-
sji Agnieszka Kuźmińska, członek 
zarządu powiatu pruszkowskiego. 
– Mamy co prawda czas, ale pro-
cedura jest taka, że musimy pod-
jąć najpierw uchwałę o zamiarze, 
a do końca lutego uchwałę już o li-
kwidacji szkoły – dodała.

Chodzi więc o uporządkowa-
nie stanu prawnego w zespole 
szkół przy Gomulińskiego, po-
nieważ dziś działają tam aż trzy 
licea ogólnokształcące. Dwie li-
kwidowane szkoły przestaną 
funkcjonować 31 sierpnia tego 
roku. Co stanie się z uczniami, 
nauczycielami i pracownika-
mi tych placówek? – Młodzież, 
która uczy się w tych szkołach 
pozostanie w ZSOiS i będzie 
to Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego – Liceum Ogólnokształ-
cące. Zapewniamy ze wszyscy 
nauczyciele i pracownicy nadal 
będą w zespole szkół – dodała na  
sesji Kuźmińska.  AZ

PRUSZKÓW
Pruszkowskie staro-
stwo powiatowe chce 
zlikwidować dwie szko-
ły działające w Zespole 
Szkół Ogólnokształ- 
cących i Sportowych 
w Pruszkowie.

Do likwidacji prze-
widziane są dwie 
szkoły: Liceum Ogól-
nokształcące oraz 

Liceum Ogólnokształcące Spor-
towe. Uczniowie z obu tych pla-
cówek zostaną przeniesieni do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
– Liceum Ogólnokształcącego.

Okazuje się likwidacji zażądał 
Mazowiecki Kurator Oświaty.  
– Przedkładamy dwie uchwały 
intencyjne o zamiarze likwidacji 
dwóch szkół, które znajdują się 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych. Jest to wy-
pełnienie uwagi Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty z 2017 r. Kiedy 
tworzyliśmy plan sieci szkół po-
wiatowych kurator wyznaczył nam 
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Ratunek dla drzew przy WKD? Zlikwidują przystanek-widmo  
przy ul. Kościuszki
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RASZYN
Jadłodzienie stają się 
coraz popularniejsze. 
Mieszkańcy Raszyna 
zwrócili się do tamtej-
szych władz o stworze-
nie takiego punktu na 
terenie gminy. Czy jest 
szansa, że i w Raszynie 
mieszkańcy będą mogli 
dzielić się jedzeniem?

J adłodzielnie to punkty, które 
służą do wymiany nadwyżek 
jedzenia. Dzięki temu przydat-
ne do spożycia produkty np. 

sałatka, na którą po dwóch dniach 
już nie mamy ochoty, zamiast do 
kosza, trafi a do kogoś kto zje ją ze 
smakiem. Idea jest cenna, bowiem 
każdego roku w Polsce marnuje się 
blisko 9 mln ton jedzenia.

Pruszków już ma
Tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia dzięki stowarzyszeniu Ja-
spis w Pruszkowie ruszyła pierwsza 

jadłodzielnia. Członkowie organiza-
cji chcą uruchomić kolejne punkty 
na terenie miasta. Idea foodsha-
ringu, czyli dzielenia się jedzeniem 
spodobała się również mieszkań-
com okolicznych miejscowości. 

Mieszkańcy Raszyna chcą
Na grudniowej sesji gminy Ra-
szyn o możliwość stworzenia ja-
dłodzielni apelowali mieszkańcy. 
– Nie wiem czy to tylko moja proś-
ba, bo na pewno już wielu miesz-
kańców się upominało żeby jakąś 
wspólną lodówkę zrobić. Żeby nie 
marnować jedzenia i tego nie wy-
rzucać. Tak jak mamy pobór wody 
że przyjeżdżają samochodami żeby 
zabrać wodę – zwrócił się do rad-
nych jeden z mieszkańców. 

Mieszkańcy Raszyna chcą jadłodzielni „Wukadką” z psem za darmo

Obowiązkowo musi być trzymane 
na smyczy i mieć założony kaga-
niec, z wyjątkiem psa asystują-
cego osobie niepełnosprawnej 
(w tym przypadku pies powi-
nien być wyposażony w uprząż, 
a osoba niepełnosprawna powinna 
posiadać certyfi kat potwierdza-
jący status psa asystującego). Od 
poniedziałku do piątku przewóz
psa odbywa się odpłatnie. SD

Włodarze i GOPS: 
Nie mówimy „nie”
Do tej sugestii odniosła się kierow-
niczka Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Raszynie Elwira Ro-
gowska uznając, że inicjatywa jest 
cenna, ale... – Możemy to rozwa-
żyć, niemniej GOPS ma problemy 
lokalowe. Przez to ogranicze-
nie musielibyśmy zastanowić się 
nad miejscem, żeby taką pomoc 
zorganizować. Ustalić kto by to 
ewentualnie prowadził. To cenna 
inicjatywa i spróbujemy się nad nią 
pochylić – zaznaczyła. Wójt gmi-
ny Raszyn Andrzej Zaręba zwró-
cił uwagę na kwestie przydatności 
żywności przekazywanej do jadło-
dzielni. – Oczywiście nadmiar żyw-
ności, który występuje w prawie 
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Od stycznia, 
w weekendy i święta 
osoby posiadające 
psy będą mogły 
bezpłatnie prze-
wozić swoich pupili 
w kolejkach WKD.

W soboty, niedzie-
le i dni świąteczne 
pasażer posiada-
jący ważny bilet na 

przejazd pociągiem WKD może 
przewieźć psa bez konieczności 
zakupu biletu na jego przewóz. 
W ramach tej oferty pasażero-
wi przysługuje bezpłatny prze-
wóz nie więcej niż jednego psa,
ale bez względu na jego wielkość.

Jednak są pewne warunki… 
Pies musi być pod opieką doro-
słego podróżnego, który posiada 
aktualne świadectwo szczepienia 
zwierzęcia. Zwierzę nie może za-
chowywać się agresywnie i zakłó-
cać spokoju innym podróżnym. 

każdym gospodarstwie domo-
wym sprawia, że taka lodówa by-
łaby cenna i ważna. Problem polega 
na tym, że przydatność takiej żyw-
ności jest ograniczona i wiązałoby 
się to z dużym ryzykiem jeśli chodzi 
o warunki sanitarne i epidemiolo-
giczne. Umówmy się w ten sposób, 
że spojrzymy w jak zostało rozwią-
zane w innych miastach i gminach. 
Być może uda nam się znaleźć ta-
ki projekt, który by funkcjonował 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami sanepidu i jednocześnie mógł 
służyć do przekazywana tej zbywa-
jącej żywości – zaznaczył Zaręba

Ratownicy żywności
Warto zaznaczyć, że nad przydat-
nością produktów przekazywanych 
w ramach jadłodzielni czuwają tzw. 
ratownicy żywności. Wszystkie pro-
dukty, które przygotowujemy sa-
mi np. kanapki, sałaki, zupy muszą 
mieć na opakowaniu datę informu-
jącą kiedy potrawę włożyliśmy do 
lodówki jadłodzielni. Niewykorzy-
stane przez 72 godz. potrawy i pro-
dukty są usuwane z lodówki właśnie 
przez ratowników żywości.  AZ

Proszę mi wierzyć, że była to decyzja poparta głosami mieszkańców i ich wioskami, 
by miejsc parkingowych było więcej. Natomiast każde wycięte drzewo zostanie 
zastąpione następnym. Nie wiem czy chodzenie po chodniku, który jest całkowicie 
wypchnięty przez system korzeniowy starych drzew jest w porządku 
– Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa o wycince drzew przy ul. Królowej Jadwigi. Więcej przeczytacie na str. 6.
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Nowa odsłona portalu i gaze-
ty WPR24.pl to tylko pierwsze 
zmiany jakie wprowadziliśmy. 
Od stycznia zmieniamy również 
cykl wydawniczy gazety. Wszyst-
ko po to, by materiały które dla 
Was przygotowujemy były jak naj-
lepiej dopracowane! 

Dzięki internetowej ankiecie wie-
my jakich treści poszukujecie za-
równo na łamach gazety, jak i na 
łamach portalu. Wszystkie suge-
stie wzięliśmy pod uwagę. Wiele 
z nich już możecie dostrzec m.in. 
na portalu. Inne jeszcze dopra-
cowujemy. 
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PIASTÓW
Piastowscy włodarze po 
raz kolejny rozpoczynają 
poszukiwania partnera, 
który wspólnie z mia-
stem wybuduje nowy 
gmach Liceum  
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza.

O planach rozbudo-
wy placówki przy 
ul. 11 Listopada mó-
wi się od dawna. Po 

licznych zawirowaniach na li-
nii powiat pruszkowski – mia-
sto Piastów dotyczących tego, kto 
ma być organem prowadzącym 
szkołę wiele osób już o nich za-
pomniało. Sama szkoła umacnia 
natomiast swoją renomę wśród 
przyszłych i obecnych uczniów. 

Jest jednak jeden problem. 
To obiekt, w którym mieści się 
szkoła. Budynek lata świetności 
ma już za sobą. Choć prowadzo-
ne są tu systematyczne remonty, 
to jednak braku hali sportowej 

i boiska szkolnego z prawdzi-
wego zdarzenia nie są w sta- 
nie wynagrodzić. 

Władze miasta już kilka lat temu 
rozpoczęły przygotowania do roz-
budowy placówki. Powstał pro-
jekt, który zakładał stworzenie 
kompleksu szkolnego składają-
cego się z gimnazjum i liceum. Po 
reformie oświaty, plany te trzeba 
było zmodyfikować. 

W grudniu 2017 r. ogłoszono 
przetarg na budowę i rozbudo-
wę liceum. Ale ten zakończył się 
fiaskiem. Piastów przetarg ogłosił 
więc ponownie w tym roku. Szko-
ła ma powstać w trybie partner-
stwa publiczno-prywatnego. To 

Kolejne podejście do rozbudowy 
Mickiewicza

oznacza, że prywatna firma wy-
buduje szkołę i przez określony 
czas będzie utrzymywać obiekt, 
a miasto będzie płacić za wyko-
rzystanie obiektu. Okres trwania 
umowy ma wynosić 22 lata. 

W ramach inwestycji wybu-
dowane zostanie nowe skrzydło 
wraz z łącznikiem i częścią dy-
daktyczną. Przebudowę przej-
dzie istniejący budynek. Kompleks 
szkolny uzupełni hala sporto- 
wa. Zagospodarowany zostanie  
także teren wokół szkoły. 

Władze Piastowa czekają teraz 
na zgłoszenia partnerów. Oferty 
zainteresowanych firm poznamy 
8 marca.  AZ
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REGION
Od 1 grudnia kierowcy 
mogą korzystać z odcin-
ka drogi ekspresowej S8 
od Nadarzyna do Żabiej 
Woli. Przy tej okazji 
GDDKiA informowała, 
że jeśli będą sprzyjające 
warunki pogodowe to 
do końca roku uda się 
udostępnić kolejny frag-
ment do Radziejowic. 
Jednak tak się nie stało.

Z miany wprowadzono 
dokładnie w nocy z 30 
listopada na 1 grud-
nia. Kierowcy zyskali 

możliwość podróżowania dwo-
ma jezdniami na odcinku Prze-
szkoda – Paszków (11,6 km) oraz 
na kawałku odcinka Radziejowice 
– Przeszkoda (ok. 1,5 km). Drogo-
wcy zapowiadali, że jeśli pogoda 
na to pozwoli to udostępnią kie-
rowcom ostatni z wymienionych 

wcześniej fragmentów. Nieste-
ty okresowy mróz i opady desz-
czu nie umożliwiły wykonawcy 
otwarcia jezdni.

Wykonawca nie jest teraz 
w stanie poinformować kiedy 
pojawi się możliwość „puszcze-
nia” samochodów na pozostałym 
odcinku S8. – Do uruchomienia 
pozostał jeszcze odcinek do Ra-
dziejowic. Niestety było zbyt 
mokro i zimno, żeby udało się 
otworzyć trasę do końca ro-
ku. Takich argumentów używa 
wykonawca – mówi Małgorzata 

Nie udostępnili S8 na święta i trudno 
powiedzieć kiedy to nastąpi…

Tarnowska z Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. 
– Rozmawialiśmy z wykonawcą 2 
stycznia. Poinformował, że z uwa-
gi na warunki pogodowe nie jest 
w stanie określić kiedy udostępni 
ten odcinek trasy szybkiego ru-
chu – podkreśla.

Drogowcy zaznaczali też, że są 
w stałym kontakcie z wykonawcą 
i chcą jak najszybciej udostępnić 
drogę kierowcom. Mimo wszystko 
firma Strabag umownie ma czas 
do lipca tego roku, żeby wybu-
dować kompletną trasę.  SD
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REGION
Wojewoda mazowiecki 
wycofał się z zamia-
ru włączenia powiatu 
pruszkowskiego do re-
jonu, którym zarządzać 
miała dyspozytornia 
pogotowia ratunkowego 
w Radomiu. Plany  
te budziły kontrowersje 
wśród mieszkańców  
i samorządowców.

P od koniec ubiegłego ro-
ku wojewoda Zdzisław 
Sipiera przedstawił sa-
morządom projekt Pla-

nu działania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla Wo-
jewództwa Mazowieckiego. To 
dokument, który określa zasady 
funkcjonowania pogotowia, licz-
bę załóg ratowniczych, karetek, 
a także dyspozytorni na danym 

terenie. Początkowo zakładano, że 
powiaty pruszkowski i grodziski 
wyłączone zostaną z rejonu ope-
racyjnego w Warszawie, a zgło-
szenia obsługiwane będą przez 
dyspozytornię w Radomiu.

To nie spodobało się władzom 
powiatu pruszkowskiego, które 
negatywnie zaopiniowały do-
kument. – Wprowadzenie tak 
istotnych zmian, w tak krótkim 
czasie, może wpłynąć na pogor-
szenie zabezpieczenia medycz-
nego dla mieszkańców powiatu. 
Zarząd obawia się, że przeniesie-
nie dyspozytorni z Warszawy do 
Radomia może stworzyć trudno-
ści w lokalizacji miejsca dotarcia 
zespołu ratownictwa medycznego, 
jak również przekazania chorego 
do właściwego podmiotu leczni-
czego – czytamy w stanowisku.

Swoich obaw wobec planów 
wojewody nie kryli też radni 
sejmiku województwa. – Pod-
czas grudniowej sesji sejmi-
ku radni klubów koalicyjnych 
zwracali uwagę na to, że pro-
pozycje zmian, jakie chciał 

wprowadzić wojewoda w ratow-
nictwie medycznym, zagrażają 
bezpieczeństwu zdrowia i życia 
mieszkańców. Propozycja wo-
jewody zakładała zmniejszenie 
liczby rejonów dyspozytorni do 
trzech. Obsługę całego woje-
wództwa miały przejąć dyspo-
zytornie w Warszawie, Siedlcach 
i Radomiu – wyjaśnia Marta Mi-
lewska, rzecznik prasowy urzędu 
marszałkowskiego w Warszawie.

Radom nie dla Pruszkowa

W ostatecznie zapropono-
wanym przez wojewodę Planie 
uwzględniono niektóre postula-
ty samorządowców, w tym m.in. 
pozostawienie powiatu prusz-
kowskiego w rejonie podlegają-
cym dyspozytorni w Warszawie. 
– W przedstawionym do zatwier-
dzenia przez Ministra Zdrowia 
projekcie Planu działania sys-
temu PRM, od 1 kwietnia 2019 
r. proponowane zlikwidowanie 

rejonu operacyjnego w Grodzi-
sku Mazowieckim. W nowym Pla-
nie dokonano zmian w zakresie 
przypisania powiatów do docelo-
wych dyspozytorni medycznych 
w kolejności: powiat sochaczew-
ski do Rejonu Operacyjnego Płock; 
powiaty grodziski, żyrardowski, 
oraz warszawski zachodni do Re-
jonu Operacyjnego Radom; powia-
ty piaseczyński i pruszkowski do 
Rejonu Operacyjnego Warszawa 
– poinformował wojewoda.

Tę decyzję władze powiatu przy-
jęły z zadowoleniem. – Zgodnie 
z nowym podziałem Powiat Prusz-
kowski będzie obsługiwany przez 
Dyspozytornię Medyczną w War-
szawie (DM07 01). Zarząd Powia-
tu Pruszkowskiego oraz Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
z optymizmem przyjmują nową 
decyzję podjętą przez Wojewo-
dę, gdyż najważniejszą sprawą 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i profesjonalnej opieki persone-
lu medycyny ratunkowej miesz-
kańcom Powiatu Pruszkowskiego 

– mówi nam Krzysztof Rymuza, 
starosta pruszkowski.

A co w praktyce oznacza, że 
Pruszków podlegać będzie dys-
pozytorni w Warszawie, a Grodzisk 
w Radomiu i czy mieszkańcy ma-
ją powód do obaw o swoje bez-
pieczeństwo? – Minusem tego 
rozwiązania jest to, że przy du-
żym rejonie nie zna się tak dobrze 
pacjentów, wywiad przy przyję-
ciu zgłoszenia będzie dłuższy, ale 
powodów do niepokoju o bezpie-
czeństwo nie ma. To, że dyspo-
zytornia będzie w Warszawie lub 
w Radomiu nie oznacza, że stam-
tąd będą wyruszać karetki. Stam-
tąd będą jedynie dysponowane 
– mówi nam Wojciech Diadia, szef 
pruszkowskiego pogotowia ratun-
kowego. – Większym zmartwie-
niem jest zbyt mała liczba karetek. 
Miasta rozrastają się, przybywa 
mieszkańców, zespołów ratownic-
twa powinno być więcej – dodaje.

Plan zaproponowany przez 
wojewodę mazowieckiego cze-
ka teraz na akceptację minister-
stwa zdrowia.  EL
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Styczeń   11, 25 
Luty   8, 22 
Marzec   8, 22 
Kwiecień    5, 19 
Maj  10, 24 
Czerwiec    7, 28 

Lipiec    12, 26
Sierpień       9, 30
Wrzesień      13, 27
Październik    11, 25
Listopad      8, 22
Grudzień     6, 20

Poniżej zamieszczamy harmonogram wydań:

Szukajcie  
nas w stałych 

punktach 
dystrybucji.
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W nocy z 7 na 8 stycznia głośne krzyki 
obudziły mieszkańców ul. Studziennej 
w Pruszkowie. – W nocy przy pierw-
szym nowym bloku, zaraz za skle-
pem, jakiś chłopak krzyczał „Ratunku! 
Zabiją mnie” przez dobre 15 minut. 
Całą ulicę postawił na nogi. Później 
karetka go zabrała na noszach. Była 

też policja – poinformował naszą re-
dakcję Denys. Inni mieszkańcy pod-
kreślali, że do zdarzenia doszło około 
północy, a policja zatrzymała męż-
czyznę w okolicy sklepu Lewiatan. 
Z prośbą o wyjaśnienia w tej spra-
wie zwróciliśmy się do pruszkowskich 
policjantów. – Mężczyzna dokonał 

samookaleczenia. Otrzymał wyma- 
ganą pomoc. Karetka przetranspor-
towała go do szpitala, gdzie przeszedł 
operację – mówi Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. Policjan-
ci wykluczają udział osób trzecich  
w tym zdarzeniu.  AZ

PRUSZKÓW

Dramatyczne sceny  
na Studziennej

ROZMOWA

Zacznijmy od ciebie. Jak przed- 
stawisz się tym, którzy jesz-
cze cię nie znają?
Jestem z Warszawy, a od 9 lat 
jestem w Pruszkowie. Przyje-
chałem tu pierwszy raz jeszcze 

starą SKM. To był 13 luty. Zim-
no, straszna plucha, wieczór. 
Pierwsza myśl: Gdzie ja jestem? 
Coś co rzuciło mi się w oczy to 
taksówki przy dworcu, obdra-
pany słup ogłoszeniowy i znisz-
czone ogrodzenie budowanego 
wtedy Osiedla Grafitowego. 

Za co polubiłeś Pruszków?
Zacząłem współpracować z wa-
szą redakcją. Dzięki temu po-
znałem masę świetnych ludzi. 
Chciałem by ich historie i pa-
sje poznało więcej osób, a nie 
tylko moi znajomi. I tak po-
wstał pomysł Pruszkowiaka.

Pierwsze wrażenie po obej-
rzeniu zdjęć jakie nasuwa się 
niektórym to „ciemne i po-
nure”. Dlaczego zdecydowa-
łeś się na tę formę?

„Pruszkowiak” nauczył 
mnie rozmowy z ludźmi

Z Maciejem Bochnowskim, autorem 
długoterminowego projektu fotograficznego 

„Pruszkowiak”, rozmawia Anna Zwolińska

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Podczas ostatniej  
sesji rady powiatu 
pruszkowskiego przy-
jęto uchwałę w sprawie 
szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Dziennym 
Domu „Senior+”  
w Pruszkowie.

P owiat pruszkowski  
2 stycznia uruchomił 
dzienny dom pobytu 
dla seniorów. To wspar-

cie dla seniorów (osób w wieku 
60+ nieaktywnych zawodowo) po-
przez zapewnienie im opieki, cie-
płego posiłku w ciągu dnia oraz 
różnych zajęć – edukacyjnych, 
kulturalnych czy ruchowych.

Podczas ostatniej sesji radni 
powiatu pruszkowskiego przy-
jęli uchwałę dotyczącą szczegó-
łowych zasad ponoszenia opłat 
w Dziennym Domu „Senior+”.

Najbardziej potrzebujący nie zapłacą 
za pobyt w dziennym domu seniora

Na początku roku uzyskali-
śmy dofinansowanie w ramach 
programu dzienny dom senior 
plus. Są to środki na urucho-
mienie takiego domu. Z tych 
pieniędzy wyremontowaliśmy 
parter budynku przy ul. Kra-
szewskiego 18. Zaadaptowaliśmy 
jego podjazd dla potrzeb niepeł-
nosprawnych oraz wyposaży-
liśmy go w sprzęt codziennego 
użytku wraz ze sprzętem reha-
bilitacyjnym – mówił w czasie 
sesji starosta powiatu Krzysztof 
Rymuza. – Uchwała przedsta-
wia sposób ponoszenia kosz-
tów przez osoby, które będą 
korzystały z tego domu. Po raz 
pierwszy realizujemy to zadanie. 
Zadanie jest generalne gminne, 
ale ze względu na możliwości 
pozyskania środków zewnętrz-
nych wystąpiliśmy również my 
w tym konkursie – dodawał.

Co ważne, najbardziej potrze-
bujący nie poniosą kosztów. – 
Najubożsi nie będą ponosili 
żadnych kosztów. Wraz ze wzro-
stem miesięcznego dochodu na 
osobę, wzrośnie odpłatność. Jest 

to opłata za pobyt, opiekę oraz 
wyżywienie w ciągu dnia. Chce-
my prosić o przyjęcie tej uchwa-
ły jako początku drogi, której 
określimy optymalne warunki 
funkcjonowania tego domu. Nie 
chcemy na tym zarabiać. Chce-
my żeby te 15 osób, które będzie 
korzystało z tego domu, w god-
nych warunkach spędzało czas 
– podkreślał Rymuza.

Komisja zdrowia pozytyw-
nie i jednogłośnie zaopiniowa-
ła projekt, dziewięcioma głosami 
„za” i przy braku przeciwnych 
oraz wstrzymujących.

Podobnie zgodni byli radni.  
25 rajców było „za”.

Zadanie jest współfinanso-
wane ze środków otrzymanych 
od Wojewody Mazowieckiego 
w ramach „Programu Wielo-
letniego „Senior+” na lata 2015-
2020. Szczegółowych informacji 
udziela pani Justyna Florczak, te-
lefonicznie (22 738 15 02) lub oso-
biście w pokoju 230 w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Pruszkowie, przy 
 ul. Drzymały 30.  SD

O PROJEKCIE
Projekt Pruszkowiak – ma za zadanie pokazać osoby z Pruszkowa i okolic, dać 
szansę poznać mieszkańców, pracowników, osoby nas otaczające i chociaż 
trochę pokazać, jacy jesteśmy: tych, o których wiemy i znamy z sąsiedztwa, 
ich pracy i życiu. Ale też tych, o których mało się mówi albo wcale ich nie zna.  
To pomysł, który pomoże nam się bardziej zbliżyć do naszej społeczności.  
Jest to długoterminowy projekt fotograficzny, którego celem jest uwiecznienie 
na fotografiach osób związanych z Pruszkowem. 

WERNISAŻ PRUSZKOWIAKA
Projekt Pruszkowiak doczeka się swojej wystawy. Wernisaż zaplanowano na pią-
tek 25 stycznia o godz.. 19.00. Zdjęcia autorstwa Macieja Bochnowskiego będzie 
można oglądać w Centrum Handlowym Nowa Stacja. – Zobaczycie około 20 wy-
branych zdjęć (wydrukowałbym wszystkie, ale warunki lokalowe nie pozwalają) 
będzie można porozmawiać z innymi uczestnikami projektu, z osobami wspie-
rającymi i gośćmi specjalnymi. Będzie wstęga, będą balony i mam nadzieję szam-
pan. Jednak najważniejsze, żeby nie zabrakło Was – mieszkańców Pruszkowa i 
okolic – bez względu na to czy staliście już przed moim obiektywem – projekt 
jest o Was i dla Was – wystawa jest uwieńczeniem mojej dotychczasowej pracy 
oraz podsumowaniem obecnego „dorobku” projektu. Wernisaż nie udałby się 
bez Nowej Stacji. Zainteresowali się moim projektem, zapewnili lokal na werni-
saż i są głównym sponsorem wystawy – zachęca Maciej Bochowski. 

Patronem medialnym wystawy jest gazeta i portal WPR24.pl

Faktycznie na początku dużo 
ludzi zwracało uwagę na to, że 
zdjęcia są ponure. Ale w pro-
jekcie nie chodzi o same zdję-
cia. Ważny jest też tekst, w który 
warto się wczytać. To są histo-

rie naprawdę niesamowitych 
ludzi. Chcę pokazać, że pani, 
którą spotykamy robiąc za-
kupy w sklepie mięsnym, nie 
jest tylko „panią z mięsnego”. 
Ona ma swoje pasje i swoją hi-
storię. Zdjęcia są w pewnym 

sensie kontrowersyjne. Wy-
wołują dyskusje. Ciekawią.  
O to chodziło. 

Pruszkowiak to długotermi-
nowy projekt. Nie boisz się że 
ci się znudzi?
Pewnie tak będzie. Ale na razie 
jest ok. Jest ciekawie. 

Czy ciebie czegoś ten projekt  
nauczył? Zyskałeś na tym coś  
więcej niż tylko doświadczenie?
Pruszkowiak nauczył mnie 
rozmowy i kontaktu z ludźmi. 
Czasem mam problem, by wy-
tłumaczyć co i jak chce zrobić. 

Wszystko idzie zgodnie z za-
łożeniami?
Nie do końca. Projekt pochła-
nia wiele czasu. Zakładałem, że 
spotkanie, rozmowa i zrobie-
nie zdjęcia zajmą mi trzy go-
dziny. Tymczasem zdarza się, 
że same rozmowy zajmują dwie 
czy trzy godziny. Ale te rozmo-
wy są dla mnie cenne. Napędzają  
do działania. 

Dobór osób do projektu jest na 
konkretnie wytyczonych zasa-
dach? Robisz selekcję?
Nie. Zgłosić może się każdy. Ni-
kogo do niego nie chcę zmuszać, 
dlatego ważne jest dla mnie by 
ludzie zgłaszali się do mnie sami. 

Projekt został doceniony nie tyl-
ko przez samych mieszkańców...
Wyróżnieniem dla mnie był mo-
ment kiedy o projekcie napisała 
Fotoblogia. O „Pruszkowiaku” nie 
napisały osoby, które są laikami 
w świecie fotografii czy te któ-
rym projekt się podoba. Docenili 
mnie profesjonaliści „z branży”. 
To cieszy.

W głowie masz już pomysły na 
nowe projekty? 
Mam ich masę. Wszystkie zwią-
zane są z Pruszkowem, ale na 
ich realizację potrzebuję cza-
su. Jeszcze nie chcę zdradzać  
szczegółów.
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Już po raz 27 Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy będzie prowadzi-
ła zbiórkę, by pomoc najmłodszym. 
Wielki Finał odbędzie się 13 stycznia. 
– System opieki zdrowotnej w Pol-
sce boryka się coraz większymi i cały 
czas dalekimi od rozwiązania pro-
blemami. Wielka Orkiestra nie jest 

w stanie naprawić systemu, ale jeste-
śmy w stanie pomóc w utrzymaniu 
wysokich standardów i możliwości 
w leczeniu. I to będziemy robić, do 
końca świata i jeden dzień dłużej  
– mówi Jerzy Owsiak. Niedziela bę-
dzie obfitowała w ogrom atrakcji, 
również w naszym regionie. Tego 

dnia w wielu miejscach będą odby-
wały się licytacje, koncerty i różne 
pokazy. Więcej szczegółowych in-
formacji, m.in. gdzie zarejestrowano 
sztaby WOŚP w waszej miejscowo-
ści znajdziecie na stronie www.wosp.
org.pl. Cytując klasyka „Oj, będzie  
się działo!”.  Red.

MILANÓWEK

W ten weekend  
27. Finał WOŚP

REGION

Po tragicznym pożarze  
w escape roomie  
w Koszalinie w całym kra-
ju ruszyły kontrole tego 
typu miejsc. Również  
w naszym regionie.

W piątek, 4 stycznia, 
w jednym z escape 
roomów w Kosza-
linie zginęło pięć 

nastolatek. Przyczyną ich śmier-
ci prawdopodobnie było zatrucie 
tlenkiem węgla. Tragedia wstrzą-
snęła całą Polską i zwróciła uwagę 
na poziom bezpieczeństwa w po-
pularnych „pokojach ucieczek”. 
Ruszyły kontrole, także w na-
szym regionie. – Na naszym te-
renie skontrolowany został jeden 
tego typu obiekt. Czekamy na peł-
ną dokumentację, wtedy będziemy 
mogli mówić o tym czy potwierdzą 
się nieprawidłowości – mówi st. 
kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W Grodzisku tego typu miejsc 
nie ma, ale strażacy reagują na 
wszystkie sygnały. – Na terenie 
powiatu grodziskiego nie ma-
my tego typu atrakcji. Wiemy, że 
w czasie ferii zimowych w świetli-
cy w Książenicach będzie doraźnie 
tworzone podobne miejsce, więc 
i kontrola będzie prowadzona na 
bieżąco – mówi bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, zastępca komen-
danta grodziskiej jednostki.

Lawina kontroli rozpoczęła się 
za to w Warszawie i na całym Ma-
zowszu. – W dniach od 5 do 7 stycz-
nia 2019 roku mazowieccy strażacy 
przeprowadzali czynności kontro-
lno-rozpoznawcze mające na celu 

Escape roomy pod lupą strażaków

sprawdzenie warunków bezpie-
czeństwa pożarowego w obiektach 
typu „escape room”. Według stanu 
na 7 stycznia 2019 roku mazowiec-
cy strażacy przeprowadzili kon-
trolę w 64 obiektach. W wyniku 
kontroli straży pożarnej stwier-
dzono nieprawidłowości z zakre-
su przepisów przeciwpożarowych 
oraz budowlanych w 45 obiektach 
na 64 kontrolowane. – informuje 
mł. bryg. Karol Kierzkowski, ofi-
cer prasowy mazowieckiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP.

Do tej pory podjęto decyzję o za-
kazie eksploatacji czterech tego ty-
pu punktów, trzech w Warszawie 
i jednego w Płocku.  EL

PRUSZKÓW
Szpaler drzew rosnących 
przy ul. Królowej Jadwigi 
w Pruszkowie zmieni się 
w parking. Z wnioskiem 
o wycinkę drzew  
do władz miasta  
zwrócili się mieszkańcy. 

P roblem ze znalezieniem 
dogodnego miejsca do 
parkowania nie dotyczy 
tylko centrum Prusz-

kowa. W ostatnim czasie apele 
o budowę nowych miejsc par-
kingowych zgłaszają również 
mieszkańcy innych dzielnic 
miasta m.in. Gąsina. Tu problem 
z parkowaniem dotyczy ul. Kró-
lowej Jadwigi. Przy ulicy znajdują 
się zarówno domy jednorodzin-
ne, jak i budynki wielorodzinne. 
Nie trudno się więc domyślić, że 
pojawił się tu problem z zapar-
kowaniem auta. 

Mieszkańcy ul. Królowej Jad- 
wigi zwrócili się z prośbą do 
władz miasta o stworzenie do-
datkowych miejsc parkingowych. 
Do urzędu trafiło pismo z pod-
pisami blisko setki osób. Jednak 
aby zrealizować ten postulat ko-
nieczna jest wycinka drzew. 

Prezydent Pruszkowa Paweł 
Makuch wyraził zgodę na prze-
prowadzenie wycinki, co spotkało 
się z falą niezadowolenia części 
mieszkańców. Do naszej redakcji 

zgłosiła się mieszkanka ul. Królo-
wej Jadwigi, której nie podoba się 
wizja wycinki. – Mieszkam na tej 
ulicy, a nawet nie wiedziałam, że 
takie pismo zostało przygotowa-
ne. Dlaczego władze miasta su-
gerują się jednym pismem, a nie 
pytają wszystkich mieszkańców 
o zdanie. Może zamiast nowych 
miejsc parkingowych warto po-
myśleć o stworzeniu tu jakiegoś 
miejsca do zabaw dla dzieci. Lub 
spróbować rozwiązać ten temat 
kompleksowo, tak by nie wycinać 
drzew, a stworzyć miejsca par-
kingowe. Wystarczy zobaczyć jak 
takie problemy rozwiązują inni 
– zaproponowała Dorota. 

Idealną okazją do wyrażenia 
swojej opinii na temat planowa-
nej wycinki drzew przy ul. Królo-
wej Jadwigi okazało się spotkanie 

Parking zamiast drzew?  
Taka jest wola mieszkańców

Stawy Walczewskiego  
z nowymi pomostami

Urząd ogłosił przetarg na 
budowę trzech pomostów. Co 
ciekawe dwa z nich nie bę-
dą znajdowały się na stawach. 
Pierwszy z nich powstanie po 
przeciwnej stronie stronie ką-
pieliska. Będzie pomost wy-
poczynkowy, na którym mają 
docelowo pojawić się drew-
niane leżaki. Drugi z pomo-
stów zostanie wybudowany na 
północnym zbiorniku. Tu zapla-
nowano miejsce na drewniane 
leżaki i siedziska. Trzeci pomost 
powstanie na wodzie tuż obok 
plaży i kąpieliska. 

Wszystko wskazuje na to, że 
z dodatkowych miejsc do wypo-
czynku „na Walca” będzie można 
skorzystać już wiosną. Wybra-
ny w przetargu wykonawca 
będzie miał 120 dni na realiza- 
cję zadania.  AZ

z mieszkańcami zorganizowane 
8 stycznia w ramach konsulta-
cji projektu planu zagospodaro-
wania przestrzennego tej części 
Gąsina. Na sali znalazły się osoby 
opowiadające się za wycinką, jak 
i jej przeciwnicy. „Wyciąć wszyst-
kie drzewa i tak będzie git”, „Pro-
blem z chodnikami jest tylko po 
jednej stronie ulicy”, „Większość 
miejsc zajmują wraki samocho-
dów” – brzmiały głosy z sali. 

Prezydent Makuch zapewniał 
zgromadzonych na sali mieszkań-
ców, że w miejsce ściętych drzew 
posadzone zostaną nowe okazy. 
– Wycinka drzew na Królowej Ja-
dwigi nastąpi, ale tylko pod ta-
kim warunkiem, że te nasadzenia 
zostaną przywrócone. Naturalną 
rzeczą jest to, że drzewostan też 
się w jakiś sposób odnawia. Proszę 
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GRODZISK MAZ.
Jeśli myśleliście, że 
prace modernizacyjne 
na grodziskich Sta-
wach Walczewskiego 
dobiegły końca, to 
mocno się myliliście. 
Teren stawów wzbo-
gaci się o kolejne 
elementy. Tym razem 
chodzi o pomosty. 

W ładze Grodziska 
Mazowieckiego 
Stawy Walczew-
skiego moderni-

zują „na raty”. Co jakiś pojawiają 
się tu nowe elementy. Do tej po-
ry udało się tu stworzyć boiska 
do gry w piłkę plażową, wypo-
życzalnię kajaków i rowerów 
wodnych i kąpielisko z plażą. 
„W kolejce” są zaś pomosty. 

mi wierzyć, że była to decyzja po-
parta głosami mieszkańców i ich 
wioskami, by miejsc parkingo-
wych było więcej. Natomiast każde 
wycięte drzewo zostanie zastą-
pione następnym. Nie wiem czy 
chodzenie po chodniku, który jest 
całkowicie wypchnięty przez sys-
tem korzeniowy starych drzew jest 
w porządku – zaznaczył Makuch 
na spotkaniu.

– Tutaj kompromisu nie ma. Nie 
będziemy w stanie znaleźć dobre-
go rozwiązania, bo chcąc zrobić 
porządek z ul. Królowej Jadwigi 
i doprowadzić drogę do tego, by 
było przejście chodnikiem rów-
nym i wygodnym oraz by było miej-
sce do zaparkowania samochodu,  
niestety ale musimy zmienić układ 
zieleni i drzew – podkreślił prezy-
dent Pruszkowa.  AZ
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PRUSZKÓW
9 stycznia wieczorem  
w jednym z lokali  
mieszkalnych przy  
ul. Hortensji w Pruszko-
wie doszło do awantury 
podczas której  
mężczyzna został  
raniony nożem.  
Policja zatrzymała trzy 
osoby, poszkodowany 
trafił do szpitala.

Z głoszenie otrzyma-
liśmy w środę około 
godz. 20.00. Doty-
czyło ono awantury 

podczas zakrapianego alko-
holem spotkania towarzyskie-
go. W jego trakcie mężczyzna 
został raniony nożem i trafił 
do szpitala. Na obecnym eta-
pie prowadzimy postępowanie 
pod nadzorem prokuratury. 

Zatrzymane zostały trzy oso-
by – wyjaśnia podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Śledczy nie ujawniają która 
z zatrzymanych osób zaatako-
wała mężczyznę, ani jakie by-
ły motywy tego postępowania. 

Awantura na ul. Hortensji. 
Mężczyzna raniony nożem

– Osoby te były w stanie nie-
trzeźwości, dlatego musimy 
najpierw wyjaśnić przebieg zda-
rzenia – dodaje podkom. Kańka.

Jak udało nam się ustalić, po-
szkodowany mężczyzna miał aż 
dziewięć ran kłutych. Do szpi-
tala trafił jednak w stanie ogól-
nym dobrym.  EL
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Ograniczenie handlu do dwóch niedziel w miesiącu rząd 
wprowadził w marcu 2018 r. W tym roku niedziel han-
dlowych będzie jeszcze mniej. Zakupy zrobimy tylko  
w ostatnią niedzielę miesiąca. Wyjątkiem będą tu miesią-
ce „świąteczne”. Chodzi o kwiecień gdzie wypada Wiel-
kanoc i grudzień kiedy obchodzimy Boże Narodzenie. 
W pierwszym przypadku będziemy mieli dwie handlowe 
niedziele w miesiącu, w drugim aż trzy.  AZ

REGION

Niedziele handlowe w 2019 r. 
Kiedy zrobimy zakupy?

R E K L A M A

Co z parkingiem na Piasta?

Już w 2017 r. władze miasta-
-ogrodu rozpoczęły przygoto-
wania dotyczące stworzenia przy 
tej ulicy parkingu. Milanówek na 
swoje barki wziął przygotowanie 
projektu, a grodziskie starostwo 

MILANÓWEK
Przy ul. Piasta w Mila-
nówku miał powstać 
parking. Przygotowania 
ruszyły już w ubiegłym 
roku. Co dzieje się  
z tą inwestycją? 

P roblem ze znalezie-
niem miejsc do par-
kowania to bolączka nie 
tylko dużych miast. Po-

jawia się on również w mniejszych 
gminach. W Milanówku każde miej-
sce parkingowe jest na „wagę zło-
ta”. Zwłaszcza w rejonie ul. Piasta 
gdzie funkcjonuje przychodnia. 

powiatowe budowę parkingu. Na 
grudniowej sesji rady miasta Mi-
lanówka radny Witold Mossakow- 
ski dopytywał o tę inwestycję. 

– Co stało się z parkingiem 
przy ul. Piasta. Dlaczego to 

zostało wycofane i dlaczego nie 
doszło do porozumienia? – zwró-
cił się do burmistrza. Okazuje 
się, że wykonana przez miasto 
inwentaryzacja zieleni wymaga 
poprawki. – Z tego co mi wia-
domo to nie jest sytuacja, która 
się zakończyła i nie będzie ciągu 
dalszego. Wręcz przeciwnie. Mu-
simy tylko doprowadzić do pra-
widłowej inwentaryzacji drzew 
– zaznaczył Piotr Remiszewski, 
burmistrz Milanówka. 

Słowa burmistrza mają swo-
je odzwierciedlenie w budżecie 
powiatu grodziskiego. Ten na 
budowę miejsc parkingowych 
przy Piasta w budżecie na ten 
rok zarezerwował 500 tys zł.  AZ

FOTOMIGAWKA

Do zderzenia pojazdów doszło 9 stycznia przed godz. 14.00. Kie-
rująca skodą poruszała się al. Armii Krajowej od strony ul. Prusa  
w Pruszkowie. Na skrzyżowaniu z ul. Berenta, chcąc skręcić w lewo, 
nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi marki iveco, który jechał od 
strony szpitala na Wrzesinie.  EL

KOLEJ
To pokłosie skarg składa-
nych przez mieszkańców 
mieszkających blisko linii 
torowiska Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.  
Przewoźnik zobowiązał 
się do obniżenia  
dźwięku syren o 3 dB. 

T emat ten wielokrotnie 
był poruszany w me-
diach społecznościo-
wych. Jedni uważali, 

że za głośne trąbienie to wymysł 
ludzi, którym wszystko prze-
szkadza. Inni sugerowali, że to 
ważny dla nich temat, a sygna-
ły nadawane przez maszynistów 
skutecznie uprzykrzają im ży-
cie. Każdy ma swoją rację i tak 
to zostawmy.

Faktem jest natomiast, że 
spółka WKD do serca wzięła so-
bie liczne skargi mieszkańców. 

Głośność sygnałów jakie wyda-
ją „wukadki” zostanie obniżona. 
– To jest efekt sygnałów, które 
do nas napływały jak również 
rozmów prowadzonych z zain-
teresowanymi jednostkami sa-
morządowymi przy współudziale 
Urzędu Transportu Kolejowego. 
Najwięcej skarg odnotowaliśmy 
w latach 2012-2014. Później na-
pływało ich do kilkunastu rocznie 

„Wukadka” będzie ciszej trąbiła MPWiK kupi od Piastowa 
wodociągi za 4 mln zł

Dokładnie MPWiK zapłaci  
niewiele ponad 3,9 mln zł. 
Kwota ta zostanie „rozbita” 
na dwie równe raty. Pierwsza 
została już przelana na konto 
urzędu 31 grudnia, druga zo-
stanie zrealizowana do końca 
tego roku.

Sprzedaż wodociągów to wy-
nik długich negocjacji. Pierw-
sze porozumienie w tej sprawie 
zawarto w grudniu 2016 r. Wte-
dy ustalono, że miasto przeno-
si odpłatnie na rzecz MPWiK 
prawo własności do urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyj-
nych wybudowanych od 2000 
do 2016 r. z gminnych środ-
ków, a wykorzystywanych 
przez ten czas przez spółkę 
(długość przewodów wodo-
ciągowych to prawie 29 km, 
a kanałów sanitarnych to po-
nad 15 km). Umowa ta opie-
wała na kwotę niemal 14 mln 
zł i środki tej wysokości w la-
tach 2016-2018 zasiliły bud- 
żet Piastowa.  SD

– powiedział Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD.

Wydział Napraw i Utrzymania 
Taboru WKD podjął współpra-
cę z producentem syren, firmą 
Zollner, która przygotowała dla 
WKD wersję syren o poziomie na-
tężenia dźwięku niższym o 3dB.

Kolejki będą sukcesywnie wy-
syłane do producenta syreny aby 
wykonać modernizację. Kiedy 
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PIASTÓW
Za tę kwotę  
przedsiębiorstwo 
uzyska prawo
własności  
do urządzeń  
wodociągowych
i kanalizacyjnych
wybudowanych
przez miasto.

P orozumienie urzę-
du z MPWiK zosta-
ło zawarte 27 grudnia 
ubiegłego roku. Krót-

ko mówiąc przedsiębiorstwo 
kupiło wodociągi (wybudo-
wane przez miasto w latach 
2016-2018), które i tak użyt-
kowało. Łączna długość tych 
przewodów wodociągowych 
to 5,3 tys. m, a kanałów sani-
tarnych – 166 m.

należy spodziewać się cichszych 
sygnałów? – Zgodnie z przyję-
tymi założeniami, jeżeli nie wy-
stąpią jakiekolwiek dodatkowe, 
nieprzewidziane okoliczności, 
na podstawie oceny dotychczas 
realizowanego harmonogramu 
prace na wszystkich pojazdach 
powinny zakończyć się przed 
upływem końca marca tego ro-
ku – odpowiada Kulesza.  SD
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 27 stycznia  24 lutego  31 marca  14 kwietnia  28 kwietnia  26 maja  30 czerwca  28 lipca  
 25 sierpnia  29 września  27 października  24 listopada  15 grudnia  22 grudnia  29 grudnia

Oto lista niedziel handlowych w  2019r.:

W 2020 r. ograniczenie będzie jeszcze większe, kiedy będzie tylko siedem 
handlowych niedziel w roku.
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Kacper Sosnowski to mały mieszka-
niec Grodziska Mazowieckiego. Kilka 
dni po pierwszych urodzinach lekarze 
zdiagnozowali u chłopca opryszczko-
we zapalenie mózgu. Aktualnie chło-
piec ma pięć lat. Zamiast bawić się ze 
swoimi rówieśnikami walczy z choro-
bami. Nie mówi, nie chodzi, nie siedzi 

samodzielnie i nie widzi... Rodzice się 
nie poddają. – Kacperek 30 sierpnia 
przeszedł operację rekonstrukcji sta-
wu biodrowego. Gips założony od pasa  
w dół spowodował zanik mięśni. Po zdję-
ciu gipsu okazało się, że w operowanej 
nodze w biodrze i kolanie powstały silne 
przykurcze. Obecnie Kacperek wymaga 

rehabilitacji, na którą wozimy go trzy 
razy w tygodniu – zaznaczają rodzice 
chłopca. Aby pomóc i zebrać pienią-
dze na leczenie w Grodzisku Mazowiec-
kim odbędzie się impreza charytatywna 
dla chłopca. 12 stycznia o godz. 16 ha-
la sportowa przy ul. Westfala wypełni 
się atrakcjami dla darczyńców.  AZ

IMPREZA

„Aktywny Grodzisk”  
dla Kacpra

PRUSZKÓW

Parking wielopoziomo-
wy przy ul. Sienkiewicza 
od kilku tygodni jest już 
gotowy. Niestety kie-
rowcy nie mogą z niego 
korzystać. Powód? Prze-
dłużające się procedury 
związane z odbiorem 
obiektu przez nadzór 
budowlany.

M ieszkańcy Prusz-
kowa z niecierpli-
wością czekają na 
oddanie do użytku 

parkingu wielopoziomowego przy 
ul. Sienkiewicza. Obiekt jest już go-
towy, ale kierowcy nadal nie mogą 
zostawić tu swoich aut. Problem 
ze znalezieniem miejsca do par-
kowania w rejonie stacji kolejowej 
stał się jeszcze większy bo wybu-
dowaniu ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Sienkiewicza. Budowa drogi dla 
rowerów wymusiła likwidację kil-
kunastu miejsc parkingowych, któ-
re w tym rejonie są na „wagę złota”.

Kierowcy jak mantrę powtarzają 
pytanie: Kiedy będzie można korzy-
stać z parkingu? W związku z tym 
nasza redakcja zwróciła się do władz 
Pruszkowa. – Obiekt został przez 
nas odebrany. Nie zgłaszaliśmy 
poprawek. Obecnie uzupełniamy 
dokumentację, która pozwoli Woje-
wódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Pruszkowa. – Jak tylko otrzymamy 
pozwolenie obiekt zostanie udo-
stępniony mieszkańcom. Wie-
my, że ten parking jest potrzebny. 
Zwłaszcza, że inwestycja związana 

Na parking przy ul. Sienkiewicza 
trzeba jeszcze poczekać
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Budowlanego wydać pozwolenie 
na użytkowanie. Niestety nie je-
steśmy w stanie powiedzieć jak 
długo potrwa procedura – mówi 
nam Konrad Sipiera, wiceprezydent 

Będą ronda przy wiadukcie. 
Usprawnią ruch?

MILANÓWEK
Wiele wskazuje na to, 
że władze Milanówka 
wspólnie z władzami 
powiatu grodziskiego 
zajmą się jednym z naj-
większych problemów 
miasta-ogrodu. Chodzi 
tu o płynny przejazd 
przez wiadukt  
w Milanówku. 

P rzeprawa nad to-
rami PKP w śladzie 
ul. Smoleńskiego 
to jedyne połącze-

nie północnej i południowej 
części miasta. Korzystają 
z niej nie tylko mieszkańcy 
miasta-ogrodu, ale również 
kierowcy, którzy chcą dostać 
się do Błonia lub Grodziska 
Mazowieckiego. W porannych 
i popołudniowych godzinach 

szczytu przeprawa na „dru-
gą stronę” miasta wiąże się 
ze staniem w korku. 

Burmistrz Milanówka Piotr 
Remiszewski chce rozwiązać 
ten problem. Jak? Budując 
ronda na obu krańcach wia-
duktu. W ostatnim czasie bur-
mistrz wspólnie z władzami 
powiatu przeprowadził wizję 
lokalną w terenie. – Wspólny-
mi siłami powiatu i miasta po-
wstaną na krańcach wiaduktu 
ronda, zarówno od strony  
ul. Kościelnej, jak i ul. Dębo-
wej. W opinii znawców zagad-
nień komunikacyjnych, takie 
rozwiązanie w sposób znaczący 
usprawni ruch uliczny w tych 
newralgicznych punktach 
komunikacyjnych naszego 
miasta – informuje milanow-
ski urząd na swoim profilu  
na Facebooku. 

Teraz trzeba czekać na przy- 
gotowanie dokumentacji pro-
jektowej, a następnie na re-
alizację zadania.  AZ

R E K L A M A

Park of Poland coraz większy
REGION

Inwestor parku wod-
nego Park of Poland 
podsumował ubiegły 
rok na placu budowy.  
– Rok 2018 upłynął na 
budowie parku wod-
nego Suntago Wodny 
Świat pod znakiem dy-
namicznych postępów 
– zaznacza inwestor.

W odny park roz-
rywki powstaje 
we Wręczy pod 
Mszczonowem. 

Inwestycja wystartowała w ma-
ju 2017 r. Kluczowy był tu rok 
2018, kiedy prace „wyszły z zie-
mi”. – Przez kilkanaście pierw-
szych miesięcy postępy mogły dla 
przeciętnego obserwatora wy-
dawać się mało spektakularne 
– obejmowały bowiem głównie 
działania pod ziemią. W drugiej 
połowie 2018 roku efekty budowy 
stały się jednak bardziej widocz-
ne – informuje inwestor. 

Co udało się do tej pory wy-
budować? Gotowe są fundamen-
ty, wszystkie potrzebne wykopy 
oraz niecki basenowe wewnątrz 
budynków. Powstał odwiert ter-
malny, z którego czerpana będzie 
woda do ogrzewania budynków 
i basenów. Na początku grudnia 
2018 roku została otwarta droga 
łącząca Mszczonów z Radziejowi-
cami, finansowana przez obie te 
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gminy. Dla przyszłych gości par-
ku wodnego oznacza to jeszcze 
łatwiejszy dojazd.

Prace trwają przy budowie 32 
zjeżdżalni, pierwsze z nich są już 
wstępnie montowane na zewnątrz 
budynku. Na transport do Polski 
czekają również palmy i egzotycz-
ne rośliny, które obecnie znajdują 
się w wielkich szklarniach w Rot-
terdamie.  Park of Poland to nie 

tylko wodny park rozrywki. Po-
wstaje tu również baza noclegowa 
w postaci wioski składającej się ze 
200 rekreacyjnych domków oraz 
baza hotelowo-konferencyjna. 

Dziś inwestor jeszcze nie 
zdradza dokładnej daty otwar-
cia parku wodnego. Wiele jed-
nak wskazuje na to, że termin 
zostanie wyznaczony na ostat-
ni kwartał bieżącego roku.  AZ
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z budową ścieżki rowerowej w tym 
rejonie, która zabrała kilkanaście 
miejsc parkingowych, nie zosta-
ła zsynchronizowana z budową 
i otwarciem parkingu – dodaje. 

Miasto będzie musiało również 
znaleźć firmę, która zajmie się za-
rządzaniem parkingiem. – Musimy 
ogłosić przetarg na zarządzanie tym 
obiektem, gdyż poprzednie wła-
dze nie rozpoczęły takiego postę-
powania – zaznacza Sipiera.  AZ

„Obecnie uzupełniamy dokumentac ję, 
która pozwoli Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
wydać pozwolenie na użytkowanie”. 
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Pruszkowscy policjanci zatrzymali 
33-letniego mężczyznę, który wy-
niósł biżuterię i sprzęt elektronicz-
ny z mieszkania swojej konkubiny 
(gdy kobiety nie było w domu), 
a następnie zastawił wszystko 
w lombardzie. Sytuacja miała miej-
sce w połowie grudnia minionego 

roku. – Gdy właścicielka dwa dni 
temu zorientowała się, że w domu 
brakuje rzeczy należących do niej, 
złożyła zawiadomienie na policji 
– poinformowała podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
3 stycznia dzielnicowi z Pruszkowa 

zatrzymali mężczyznę i przewieźli 
go do aresztu. Odzyskano również 
rzeczy zastawione w lombardzie 
oraz zwrócono je właścicielce. 
33-latek usłyszy zarzut kradzie-
ży mienia, za które kodeks karny 
przewiduje karę do 2 lat pozbawie-
nia wolności. SD

PRUSZKÓW

Okradł konkubinę, 
a fanty oddał do lombardu

POLSK IE

16, 17, 20, 22, 23 stycznia 2019 r. 
Sala Widowiskowa Zespołu 

„Mazowsze”
ul. Świerkowa 2, Otrębusy

mazowsze.waw.pl

R E K L A M A

KOLEJ
Warszawska Kolej
Dojazdowa chce 
przebudować układ 
peronów na przystanku 
w Regułach. Inwestycja 
ma zostać wykonana 
w ekspresowym tempie.

P rzymiarki do prze-
budowy układu pe-
ronów w Regułach 
WKD rozpoczęła już 

w ubiegłym roku. Przewoźnik 
w listopadzie ogłosił przetarg, 
jednak oferty złożone przez 
zainteresowane fi rmy okazały 
się byt wysokie. Postępowanie 
unieważniono. Ale w ostatnim 
dniu starego roku WKD ponow-
nie ogłosiła przetarg. 

Dziś peron w kierunku Prusz-
kowa (tor nr 1) znajduje się na-
przeciw peronu w kierunku 
Warszawy. Po przebudowie 
pierwszy z wymienionych będzie 
znajdował się po drugiej stronie 
ul. Regulskiej bliżej Warszawy. 

Dzięki przeniesieniu pero-
nu pociągi jadące w kierunku 

Pruszkowa będą zatrzymywa-
ły się przed przejazdem na ul. 
Regulskiej. Obecnie zatrzymują 
się za przejazdem i zdarza się, że 
skład hamując zasłania drugi po-
ciąg. Kierowcom jadącym od Al. 
Jerozolimskich zdarza się więc 
wjeżdżać pod ruszający skład. 

Peron w Regułach po nowemu

Nowy układ peronów pozwoli 
kierowcom dostrzec oba składy. 

Podróżni nie powinni odczuć 
większych utrudnień w czasie ro-
bót. Prace mają być prowadzo-
ne etapami.

Wykonawca na realizacje zada-
nia będzie miał tylko 120 dni. AZ

GRODZISK MAZ.

Dalszy ciąg kłopotliwej 
sprawy z odpadami. 
Resort środowiska dał 
gminom możliwość sko-
rzystania z tzw. okresu 
przejściowego w spra-
wie segregacji. Jednak 
zdaniem władz Grodziska 
Maz. taki zabieg jest im 
niepotrzebny, ponieważ 
są w pełni gotowi 
by segregować odpady 
na pięć frakcji.

N ie wycofałem się z se-
lekcji. Nie będziemy 
się cofać, ponieważ 
zrobiliśmy już za du-

żo kroków żeby móc segregować 
odpady na pięć frakcji. Tym bar-
dziej, że takie ogłaszanie infor-
macji przez ministra na dzień 
przed zmianą jest niepoważne 
– powiedział nam Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. – W ciągu 
dwóch tygodni odbędzie się spo-
tkanie z udziałem firm, które 
zajmują się utylizacją śmieci. Ja 
mówię w tej chwili jako konwent 
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów. W urzędzie marszałkowskim 
będziemy pracować nad tym żeby 
w planie wojewódzkim zwiększyć 

gdzie oddawać śmieci. Brakuje 
też konkurencji na rynku.

Stawki przyjęte przez grodzi-
skich radnych to ceny, które udało 
się wynegocjować z fi rmą obecnie 
wywożącą odpady z Grodziska. 
Współpraca z tą fi rmą na ustalo-
nych zasadach będzie trwać przez 
dwa miesiące. Mimo, że podwyż-
ka opłat jest znaczna (z 17 do 29 zł 
za odpady niesegregowane, z 9,8 
do 19 zł za segregowane), to i tak 
mniej niż oferta, którą gmina do-
stała w postępowaniu przetargo-
wym (zaoferowano 35 zł).

Teraz ogłoszono kolejne postę-
powanie przetargowe na wywóz 
odpadów. Władze mają nadzieję, 

Grodziszczanie będą segregować 
odpady na pięć frakcji

że zgłosi się więcej fi rm i uda 
się wybrać dobrą ofertę. Choć na 
krótko, bo nowy operator zosta-
nie wybrany tylko na trzy miesią-
ce. – Cały czas liczymy na to, że 
sprawa się wyjaśni i wtedy dopie-
ro ogłosimy docelowy przetarg. 
W tej chwili ogłoszenie przetargu 
na rok czy dwa lata mogłoby za-
kończyć się bardzo wysoką ceną. 
Ja wierzę głęboko, że uda nam się 
tak sprawę rozwiązać, że miejsc 
odbiorów odpadów będzie wię-
cej i te ceny nie będą tak wyso-
kie. Ceny powinny kształtować 
się na poziomie od 15 zł do 17 zł 
przy tego rodzaju selekcji – mó-
wi Grzegorz Benedykciński. SD
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możliwości utylizacji odpadów. 
To ma w konsekwencji spowodo-
wać konkurencję na rynku śmie-
ciowym, a to z kolei spowoduje 
obniżenie cen – dodał.

Przypomnijmy. W połowie 
grudnia informowaliśmy o tym, 
że drożeją śmieci w Grodzisku 
Mazowieckim. Uchwałę o pod-
wyżce za ich wywóz podjęli radni. 
Ale nie jest to widzimisię gminy. 
Takich problemów trzeba było się 
spodziewać, wzmożone kontro-
le po pożarach wysypisk spowo-
dowały, że część z nich należało 
zamknąć. Pewna liczba wysy-
pisk ograniczyła też przyjmo-
wanie odpadów. Firmy nie mają 

REGION

PKP SA otrzymała 
4,5 mld unijnego 
wsparcia, w ramach 
którego dworce m.in. 
w Milanówku i Brwino-
wie zyskają nowe oblicze.

C ały projekt PKP SA 
zakłada rozwój i bu-
dowę 59 dworców 
oraz moderniza-

cję linii kolejowych w Polsce. 
Jednym z zagadnień na długiej 
liście inwestycji jest moderni-
zacja wybranych dworców na 
linii kolejowej nr 447 na odcinku 
Brwinów – Jaktorów oraz przy 
linii kolejowej nr 3 na odcinku 
Ożarów Mazowiecki – Kornelin 
(jedno łączne zadanie). Wartość 
tej części to ponad 50 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje 
rozbiórkę istniejących obiek-
tów i budowę nowych dworców 
systemowych (Kornelin i Mi-
lanówek) oraz przebudowę 

i modernizację istniejących 
obiektów (Błonie, Brwinów, 
Jaktorów, Ożarów Mazowiec-
ki, Płochocin, Sochaczew). – Ten 
projekt przyczyni się do budo-
wy infrastruktury dworcowej 
zapewniającej znacznie lepszą 
obsługę pasażerów aglomera-
cji warszawskiej i gmin ościen-
nych. Zapewni też poprawę 
bezpieczeństwa i przystoso-
wanie obiektów dworcowych 
do potrzeb osób z ograniczo-
ną możliwością poruszania się 
– mówi Przemysław Gorgol, 
p.o. dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych.

Projekt zostanie zrealizowa-
ny do 3 grudnia 2021 roku. SD

Będą nowe dworce 
PKP w Milanówku 

i Brwinowie
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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 27.12.2018 r. została wydana decyzja nr 19/2018 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę części 
drogi gminnej ul. Gromadzkiej na odcinku od ul. Sokołowskiej 
do końca działki 268/3 wraz z rozbudową części drogi powiatowej 
ul. Sokołowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Gromadzką oraz 
budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej, przebudową 
sieci elektroenergetycznej i urządzeń telekomunikacyjnych  
na działkach nr ew.: 215 (215/1, 215/2), 216/2 (216/8, 216/9), 216/6 
(216/10, 216/11), 216/7 (216/12, 216/13), 217, 218/6, 218/13 (218/16, 
218/17), 218/14, 265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 
267/2), 268/3 (268/5, 268/6), 164, 166/9, 210/4, 218/11, 218/7 obr. 
Sokołów, gm. Michałowice.
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek 
po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren 
(nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogi gminnej:

Obręb Sokołów, gm. Michałowice
działki nr ew.: 215/1 (powstała z dz. nr ew. 215), 216/8 (powstała  
z dz. nr ew. 216/2), 216/10 (powstała z podziału dz. nr ew. 216/6), 216/12 
(powstała z podziału dz. nr ew. 216/7), 217, 218/6, 218/16 (powstała  
z podziału dz. nr ew. 218/13), 218/14, 265/1 (powstała z podziału  
dz. nr ew. 265), 266/1 (powstała z podziału dz. nr ew. 266), 267/1 (powstała 
z podziału dz. nr ew. 267), 268/5 (powstała z podziału dz. nr ew. 268/3),

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone w związku z planowaną inwestycją drogową:

obręb Sokołów, gm. Michałowice 
działki nr ew.: 164, 166/9, 210/4, 218/11, 217, 268/6 (powstała  
z podziału dz. nr ew. 268/3), 216/9 (powstała z podziału dz. nr ew. 216/2), 
215/2 (powstała z podziału dz. nr ew. 215), 218/7, 267/2 (powstała  
z podziału dz. nr ew. 267).

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

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
 ul. St. Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

 tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85
 wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl 

Rusza akcja pn. „Imię dla wiewiórki WKD”
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do zabawy, która 

ma na celu znalezienie imienia dla naszej maskotki. Dzięki Państwa 
głosom stała się nią wiewiórka - zwinna i szybka jak Wukadka.

W związku z powyższym, od dnia 14.01.2019 do 14.02.2019 na 
stronie internetowej www.wkd.com.pl będzie zamieszczona ankieta
z pytaniem „Jakie imię nadasz wiewiórce WKD?”. 

Zapraszamy do zabawy z WKD 
i do wypełniania ankiety.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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

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, V piętro. 
Kontakt 22 758 63 24 

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

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

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

• Firma „Probet” sp. z o.o. 
poszukuje pracowników  
gospodarczych z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności. 
Gwarantujemy umowę 
o pracę. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 
nr tel. 798 912 400 

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

• Stowarzyszenie MONAR 
Centrum Pomocy Bliźniemu 
Markot w Oryszewie - 
Osada zatrudni pracownika 
socjalnego CV proszę 
przesłać na adres: kadry.
oryszew@monar.org

• Sprzątanie biur 
w Pruszkowie. Godziny: 
15-20 (pon-pt). 
Tel. 727-003-831 
lub 510-011-347 

Zatrudnię panie 
z doświadczeniem 
do sklepu mięsnego 
w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie 
miesięczne 3000,00 
na rękę, 
tel. 504-029-507

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom za miastem 
535-487-338 

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  
pawilon handlowo- 
-usługowy 72m  
Piastów 601 751 183 
tanio

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 
pod handel lub usługi 
tel. 601612930 

NIERUCHOMOŚCI 
– INNE

Podnajmę lokal użytkowy 
w świetnej lokalizacji 
Pruszków-Żbików, 
ul. 3-go Maja 20, niski 
czynsz tel. 664603312 

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

• Hydraulik 535 872 455

• KASACJA WSZYSTKICH 
AUT GOTÓWKA 
508 206 738

• Kredyty bankowe 
www.procesuj.pl, 887887559 

• 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
michal@gdstudio.pl 

DAM PRACĘ

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

PARTNER HANDLOWY

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Maksymalne
RRSO 689 %

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

• 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 


