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Nowa Warszawa Zachodnia w 2022 r.  

 W
IZ

U
A

LI
ZA

C
JA

 P
KP

 P
LK

 
 

REGION  
PKP PLK szykuje kolejną 
dużą inwestycję  
w naszym regionie.  
W tym roku ogłoszony 
zostanie przetarg na 
przebudowę stacji  
Warszawa Zachodnia. 
Prace mają zakończyć 
się w 2022 r. 

P odobnie jak w przy-
padku modernizacji 
podmiejskiego szlaku 
między Grodziskiem 

Mazowieckim a Warszawą Wło-
chy, przedsięwzięcie będzie re-
alizowane w ramach Krajowego 
Programu Kolejowego. To naj-
większy program inwestycyjny 
w historii polskiej kolei, wart 
ponad 40 mld zł. I choć na 

naszej podmiejskiej nitce pra-
ce jeszcze się nie zakończyły, to 
za chwilę rozpoczną się przy-
gotowania do rozpoczęcia na-
stępnego potężnego zadania. 

– Jeszcze w tym roku ogłosi-
my przetarg na realizację robót 
na stacji Warszawa Zachodnia. 
W ramach przebudowy stacji 
Warszawa Zachodnia powsta-
nie tunel pod torami kolejowy-
mi, którym będzie przebiegała 
trasa tramwajowa. W efekcie 
przebudowy w obrębie stacji 
kolejowej powstanie nowocze-
sny węzeł przesiadkowy. Prze-
budowane zostaną wszystkie 
perony oraz przejście pod-
ziemne dla pieszych. Przebu-
dowa Warszawy Zachodniej ma 
się zakończyć w 2022 r. – mówi 
nam Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK. 

REGION
Piastowska linia P2 połączy  
Pruszków z Warszawą? / str. 4 /

REGION
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do przedszkoli / str. 3 /

REGION
PO SPOTKANIU 
Z MARSZAŁKIEM / str. 6-7 /
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8 marca świętujemy Dzień Kobiet. 
Nie zapomnijmy złożyć życzeń wszystkim paniom!

R E K L A M A

Co dokładnie szykuje PLK? Sporo, 
bo Warszawa Zachodnia zmieni 
się nie do poznania. Rozpadają-
ce się perony i obskurne przej-
ścia odejdą w zapomnienie. Sama 
stacja przestanie być antyreklamą 
kolei, a stanie się jej wizytówką. 
Szczególnie, że chodzi o najwięk-
szą stację kolejową w Polsce, któ-
ra w ciągu doby obsługuje ponad 
tysiąc pociągów.

Według założeń Zachodnia ma 
stać się „funkcjonalnym, pozba-
wionym barier architektonicz-
nych węzłem komunikacyjnym”. 
Jak zapewniają kolejarze, stacja 
będzie miała całkowicie zada-
szone perony, podziemną prze-
strzeń pasażerską na poziomie 
-1 oraz przystanek tramwajo-
wy na poziomie -2. W tej spra-
wie w połowie ubiegłego roku 
PLK porozumiało się z Tram-
wajami Warszawskimi. Na mocy 
porozumienia obie spółki będą 
współpracować w zakresie bu-
dowy podziemnego przystanku 
i tunelu tramwajowego.

A co zmieni się na peronach 
i wokół nich? – Na stacji War-
szawa Zachodnia powstaną no-
we perony dostępne dla osób 

o ograniczonej mobilności. Na 
każdym będą ruchome schody 
i windy, przystosowane do prze-
wozu wózków i rowerów. PLK 
wybudują dodatkowy peron od 
strony Tunelowej. Całą halę pe-
ronową przykryje dach. Czytelne 
oznakowanie oraz system infor-
macji pasażerskiej ułatwią ob-
sługę na peronach. Całkowicie 
zmieni się przejście podziem-
ne. Będzie wyższe i szersze oraz 
połączone z przestrzenią po-
czekalni i kas biletowych. Świe-
tliki umieszczone w konstrukcji 
peronów zapewnią naturalne 
światło – zapewnia PKP PLK.

Brzmi pięknie, prawda? Tak 
duża inwestycja na stacji War-
szawa Zachodnia oznacza jed-
nak prawie dwa lata utrudnień. 
PLK nie zdradza na razie w jakim 
zakresie prace odbiją się na kur-
sowaniu pociągów i jak dotkliwe 
będą dla podróżnych. Wiadomo 
jednak, że na pewno nie da się ich 
przeprowadzić w sposób, którego 
pasażerowie nie odczują. Co wię-
cej, w odróżnieniu od dotychcza-
sowych inwestycji PLK, ta będzie 
miała wpływ także na kursowa-
nie Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. – Uzgodnienia dotyczące 
funkcjonowania WKD w czasie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 przebudowy stacji Warszawa Za-
chodnia nie zostały jeszcze za-
kończone i wciąż są prowadzone 
pomiędzy stronami. Warianty or-
ganizacji ruchu pozostają uzależ-
nione od harmonogramów prac 
inwestora w tym m.in. czy klu-
czowe dla WKD etapy byłyby pro-
wadzone w okresie wakacyjnym 
z ewentualnym rozciągnięciem 
na czerwiec i/lub wrzesień, czy 
w okresie największego obciąże-
nia ruchem pasażerskim – zazna-
cza Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. – W ramach roz-
patrywanych wariantów znajdu-
je się przedsięwzięcie obejmujące 
zabudowę tymczasowej infra-
struktury w lokalizacji możliwie 
najbliższej stacji Warszawa Za-
chodnia, a zarazem zapewniają-
cej właściwe kierowanie potoków 
podróżnych do innych środków 
transportu – dodaje.

Czasu na porozumienie się 
w tej sprawie nie zostało wie-
le. W połowie tego roku gotowy 
ma być projekt budowlany wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi po-
zwoleniami. Następnie ogłoszony 
zostanie przetarg na wykona-
nie prac. Te mają rozpocząć się 
na początku 2020 r. i zakończyć 
w drugiej połowie 2022 r. EL

Nowa Warszawa Zachodnia 
w 2022 r.

„Wukadka” nadal deklasuje konkurencję

za 2018 r. to: I kwartał – 99,65 
proc., II kwartał – 99,41 proc., 
III kwartał – 99,48 proc. i IV 
kwartał – 99,29 proc. Wpływ na 
tak dobre statystyki ma to, że 
kolejki WKD poruszają się po 
własnej infrastrukturze, w do-
datku żaden inny przewoźnik 
z niej nie korzysta. 

Nie najgorzej 2018 r. zaczęły 
Koleje Mazowieckie, uzyskując 

REGION
Urząd Transportu Kole-
jowego udostępnił dane 
dotyczące punktualności 
przewozów pasażerskich 
za cały ubiegły rok. Jak 
bardzo punktualni byli 
przewoźnicy poruszający 
się w naszym regionie?  

Najbardziej punktual-
nym przewoźnikiem 
została Warszawska 
Kolej Dojazdowa i to 

w skali całego kraju. Wyniki 

w I kwartale poziom punktu-
alności 91,45 proc. Niestety ko-
lejne kwartały wypadły nieco 
gorzej, odpowiednio 87,69 proc, 
86,71 proc. i 87,38 proc. Dość do-
brymi wynikami w skali kra-
ju może pochwalić się Szybka 
Kolej Miejska. Rok rozpoczęła 
z wynikiem 94,64 proc. Następ-
nie kwartały II, III i IV zamknęły 
się w granicach 90 proc. SD

Śmiertelny wypadek na 
autostradzie w Brwinowie

rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Świadkowie tego wypadku 
proszeni są o kontakt w prusz-
kowską komendą. – Prosmy 
wszystkie osoby, które były 
świadkami tego zdarzenia o kon-
takt osobisty w pruszkowskiej 
komendzie przy ul. Kraszewskie-
go 8  lub telefoniczny całodobowo 
z dyżurnym jednostki 22 758 60 
81 do 85 oraz tel. 997. Informacje 

BRWINÓW
Wieczorem, 13 lutego, 
na autostradzie A2 
na wysokości MOP 
Brwinów doszło do 
tragicznego wypadku. 
Zginął 23-letni kierowca 
mitsubishi.

C o dokładnie się stało? 
– Zgłoszenie otrzy-
maliśmy po godz. 
20.00. Pojazd marki 

mitsubishi poruszał się auto-
stradą A2 w kierunku Warsza-
wy. Na wysokości MOP Brwinów 
wbił się w naczepę samochodu 
ciężarowego stojącego na pa-
sie rozpędowym. 23-letni kie-
rowca samochodu osobowego 
zginął na miejscu. Czynności 
prowadzi w tej sprawie pro-
kuratura, a my apelujemy do 
kierowców o ostrożność – mó-
wi podkom. Karolina Kańka, 

można również przekazywać 
mailowo pod adres: komendat.
pruszkow@ksp.policja.gov.pl 
– podkreśla podkom. Kańka.

Policjanci apelują do wszyst-
kich kierowców o szczególną 
ostrożność i rozwagę. Zmienne 
warunki atmosferyczne, jakie 
panują w ostatnich dniach wy-
magają zachowania wyjątkowej 
ostrożności, a przede wszyst-
kim zdjęcia nogi z gazu. EL
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Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu (Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.)
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19 
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
bip.podkowalesna.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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Kilka tygodni temu nieco zmodyfikowałem lokalizację postulowanego 
węzła, przesuwając go bliżej samego Brwinowa i łącząc go z projektowaną 
Paszkowianką. Taki też wariant przedstawiłem w czasie Konwentu Gmin 
Powiatu Pruszkowskiego – Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa o połączeniu Paszkowianki z autostradą A2.
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Nowy rozkład i spore utrudnienia 
dla pasażerów kolei

Wszystko przez prace mo-
dernizacyjne, jakie na szlaku 
kontynuuje PKP PLK. Odbiją 
się one na kursowaniu pocią-
gów i niestety także na po-
dróżnych. Nowy rozkład jazdy 
zacznie obowiązywać 10 mar-
ca, ale kłopoty zaczną się nie-
co później.

29 marca od godz. 23.00 do 1 
kwietnia do godz. 04.40 będzie 
zamknięty jeden tor na szlaku 
Pruszków-Warszawa Włochy. 
Ruch pociągów będzie od-
bywał się wahadłowo po jed-
nym czynnym torze. Podobnie 

REGION
W pierwszej połowie 
marca zacznie obowią-
zywać nowy rozkład 
jazdy na „dużej” kolei. 
I niestety pojawią się 
utrudnienia. 

W tym m.in. zwią-
zane z wprowa-
dzeniem ruchu 
wahadłowego 

na odcinku Pruszków-Warsza-
wa Włochy.

będzie w maju. – Wystąpią 
utrudnienia związane z pra-
cami remontowymi na szlaku 
Pruszków-Warszawa Włochy, 
będzie zamknięty jeden tor 
i ruch pociągów odbywał się 
będzie wahadłowo po jednym 
czynnym torze od 6 do 14 ma-
ja w dni robocze w godz. 9.45-
20.00; od 16 do 27 maja w dni 
robocze w godz. 9.45-20.00, 15 
maja w godz. 8.00-16.00 z uwa-
gi na prace w torze 3 w stacji 
Warszawa Włochy – informują 
Koleje Mazowieckie. To jeszcze 
nie wszystko. Pod koniec maja 

REGION
W wielu gminach 1 mar-
ca rozpocznie się rekru-
tacja do przedszkoli na 
rok szkolny 2019/2020. 
To dobry moment 
aby zapoznać się 
z ofertą placówek. 

Jeszcze nie wszystkie, ale 
wiele gmin rozpocznie re-
krutację do przedszkoli na 
początku marca. Warto już 

teraz zapoznać się z zasadami 
i sposobem zapisywania dzieci do 
placówek. Trzeba też podkreślić, 
że niektóre gminy decydują się 
na elektroniczne składanie wnio-
sków. Tak też będzie w Pruszko-
wie. Za pomocą platformy www.
pruszkow.formico.pl będzie moż-
na zapisać dziecko do placówki 
przedszkolnej w okresie od 1 do 
15 marca. Można wybrać maksy-
malnie trzy przedszkola. 

Mimo wszystko nie wystarczy 
tylko złożenie wniosku online. 

Oprócz rejestracji elektronicz-
nej należy złożyć dokumentację 
w formie papierowej w przed-
szkolu pierwszego wyboru. Po-
dobnie ma się sytuacja w sprawie 
pruszkowskich żłobków. Rejestra-
cja odbywa się za pośrednictwem 
strony www.pruszkow.nullo.pl.

Również w pobliskim Mila-
nówku rejestracji należy doko-
nać przez internet. Można tego
dokonać na stronie www.przed-
szkola-milanowek.nabory.pl. 

Przyjmowanie wniosków będzie 
odbywać się od 1 do 22 marca. 
We wniosku można zaznaczyć 
placówkę pierwszego i drugie-
go wyboru. Podobnie jak w przy-
padku Pruszkowa wypełniony 
wniosek będzie trzeba złożyć 
osobiście w przedszkolu pierw-
szego wyboru. 

Natomiast np. w Michałowicach 
należy tradycyjnie złożyć wniosek 
o przyjęcie do przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekruta-
cyjnym. Po podaniu do publicznej 
wiadomości przez komisję rekru-
tacyjną listy kandydatów zakwali-
fikowanych/niezakwalifikowanych 
w terminach: podstawowym (23 
kwietnia-10 maja br.), uzupeł-
niającym (29 sierpnia br.) rodzic 
kandydata musi potwierdzić wo-
lę przyjęcia w postaci pisemne-
go oświadczenia.

Ale nie wszystkie gminy pla-
nują rekrutację od 1 marca. Na 
stronie Grodziska Mazowiec-
kiego widnieje informacja: – Re-
krutacja na rok szkolny 2019/2020 
jeszcze się nie rozpoczęła. Zapra-
szamy do składania wniosków od 
dnia 15 marca 2019 r.

Rodzice dzieci uczęszczających 
już do przedszkoli, którzy wyra-
żają dalszą chęć kontynuowania 
wychowania w wybranych wcze-
śniej placówkach muszą złożyć 
deklarację. W przypadku zmiany 
placówki dzieci podlegają ponow-
nie procedurze rekrutacji. SD

prace przeniosą się na szlak za 
Pruszkowem. Od 28 maja do 7 
czerwca utrudnienia wystą-
pią na odcinku do Grodziska. 
– Powyższe terminy wiążą się 
ze zmianą rozkładu jazdy po-
ciągów. Część pociągów bę-
dzie kursować z pominięciem 
przystanków Warszawa Włochy, 
Warszawa Ursus, Warszawa Ur-
sus Niedźwiadek i Piastów – za-
znaczają kolejarze.

Szczegółowy rozkład jazdy 
znajdziecie na stronie: www.
mazowieckie.com.pl (w zakład-
ce „Strefa Podróżnych”). EL

Krok do integracji 
systemów rowerowych

o tym przedstawiciele samorzą-
dów z Podkowy Leśnej, Prusz-
kowa, Żyrardowa, Brwinowa, 
Grodziska Mazowieckiego, Mi-
lanówka, Jaktorowa, Michałowic, 
Mszczonowa, Nadarzyna, Piasto-
wa i Błonia. – Zobowiązałem się 
do przedstawienia technicznych 
przymiarek dotyczących możli-
wości integracji tych systemów, 
aby od strony użytkownika koń-
cowego, czyli mieszkańca tak to 
wyglądało. Myślę, że niektóre 
gminy skorzystają z tej propo-
zycji i wspólnie będziemy pró-
bowali zamawiać system dla 
każdej gminy oddzielnie, ale tak 
żeby to działało razem, a ci którzy 
mają już swoje systemy będą się 
z nami integrowali – mówi nam 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.

Kolejne spotkanie w tej spra-
wie odbędzie się na począt-
ku marca w mieście-ogrodzie. 
– Chciałbym, żebyśmy spisali 
wtedy deklarację powołania Ro-
werowej Unii Gmin Zachodniego 
Mazowsza – dodaje Tusiński. EL

REGION
W piątek, 15 lutego, 
przedstawiciele kilku-
nastu gmin naszego 
regionu rozmawiali 
o możliwości 
integracji działających 
na ich terenie syste-
mów rowerowych. 
Co udało się ustalić?

Rozwiązania polegające 
na wypożyczalniach 
miejskich i gminnych 
rowerów od kilku lat 

cieszą się rosnącą popularnością. 
Szczególnie, że wraz z nimi roz-
wija się infrastruktura, przybywa 
ścieżek i szlaków. Z czasem poja-
wiła się także potrzeba, aby dzia-
łały one w sposób kompatybilny, 
czyli umożliwiający poruszanie 
się w ramach zintegrowane-
go systemu po sąsiadujących 
ze sobą gminach. W ten sposób 
w poprzednich sezonach dzia-
łały już rowery miejskie i gmin-
ne w Pruszkowie, Michałowicach 
i w Warszawie. Teraz pojawiła 
się idea rozszerzenia tej rowe-
rowej współpracy.

W miniony piątek w urzędzie 
gminy w Nadarzynie rozmawiali 
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Rekrutacja do przedszkoli tuż-tuż
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Starostwo powiatowe w Pruszkowie 
otworzyło oferty w przetargu na bu-
dowę sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Prusa i Pogodnej. Bardzo 
prawdopodobne, że w postępowaniu 
uda się wyłonić wykonawcę tego za-
dania. Chęć wykonania prac związa-
nych z budową zgłosiły cztery firmy. 

Zaproponowane ceny wahają się od 
197 tys zł do aż 441 tys zł. Dobra wia-
domość jest jednak taka, że budżet 
zarezerwowany na to zadanie to po-
nad 356 tys zł. Większość propozy-
cji mieści się zatem w możliwościach  
finansowych pruszkowskiego staro-
stwa powiatowego. Złożone oferty 

będą teraz sprawdzone pod kątem 
formalnym. Następnie powiat ogłosi 
zwycięzcę przetargu i podpisze odpo-
wiednią umowę. Czas realizacji zamó-
wienia do od 56 do 60 dni, w zależności 
od oferty. Sygnalizacja może więc za-
cząć działać już na przełomie kwiet-
nia i maja tego roku.  SD

PRUSZKÓW

Są chętni na budowę świateł 
na Prusa i Pogodnej

R E K L A M A

Najważniejsza impreza 
kolarstwa torowego 

ponownie w Pruszkowie

Przez te 10 lat kadra polskich 
kolarzy wywalczyła osiem me-
dali na Mistrzostwach Świata, 
z czego pięć złotych. Co więcej 
nadzieje na medal okładane są 
w Szymonie Sajnoku, który na 
mistrzostwa w ubiegłym roku 
zdobył złoty medal w omnium.

Pruszkowski tor od 27 lu-
tego do 3 marca będzie gościł 
najlepszych kolarzy torowych 
na świecie. Na arenie w Prusz-
kowie zawodnicy będą walczyć 
w 10 konkurencjach: sprint in-
dywidualny, sprint drużynowy, 
wyścig na dochodzenie (indy-
widualny i drużynowy), jazda 
na czas krein, scratch, wyścig 
punktowy, madison i omnium.

Pierwszy dzień zmagań roz-
pocznie się od kwalifikacji 
drużynowych wyścigów na do-
chodzenie. Ceremonia otwar-
cia odbędzie się 27 lutego o godz. 
17.30. Szczegółowy harmono-
gram imprezy znajdziecie na 
stronie www.pruszkow2019.pl

Mistrzostwa Świata w Ko-
larstwie torowym to impreza  
biletowana.  AZ

KOLARSTWO
Przez blisko tydzień 
Pruszków stanie się 
stolicą kolarstwa 
torowego. Wszystko 
za sprawą imprezy 
najwyższej rangi, czyli 
Mistrzostw Świata w 
Kolarstwie Torowym.

M istrzostwa Świata 
to najważniejsza 
impreza torowa 
globu. Impreza 

ta po dekadzie wraca do Polski 
na tor kolarski przy ul. Andrzeja 
w Pruszkowie. To wielkie kolar-
skie święto może być również 
świętem dla kibiców. Choć 10 lat 
temu na zawodach nie mogli-
śmy cieszyć się z medali zdo-
bywanych przez Polaków, to 
zbliżająca się wielkimi kroka-
mi impreza może dla naszych 
kolarzy okazać się pomyślna. 
Przez te 10 lat wiele zmieni-
ło się w polskim kolarstwie to-
rowym i to również za sprawą 
zaplecza treningowego – Are-
ny Pruszków.

REGION

O tym z mieszkańcy 
Puszkowa czekają na 
połączenie autobusowe 
z Warszawą wiadomo 
od dawna. Okazuje się, 
że jedną z opcji rozwa-
żanych przez prusz-
kowskich włodarzy jest 
wydłużenie jednej  
z piastowskich linii  
autobusowych.

P od koniec ubiegłego 
roku z pruszkowskich 
ulic zniknęły linie auto-
busowe uruchomione 

na czas zamknięcia linii kolejowej 
447. Mowa tu m.in. o autobusach 
ZP i ZW. Od tamtej pory miesz-
kańcy Pruszkowa zaapelują do 
władz miasta o stworzenie auto-
busowego połączenia z Warszawą. 

Rozmowy z ZTM zostały już 
podjęte, ale ewentualne decyzje 
dotyczące wprowadzenia takie-
go rozwiązania czekają na rozpa-
trzenie przez warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego. – Z in-
formacji uzyskanej od przedsta-
wiciela ZTM wiem, że oni swoją 
taką pierwszą nazwijmy to „sesję 
budżetową” będą mieli w mar-
cu. Musimy wcześniej wystąpić 
do ZTM, tak by kwestia stworze-
nia połączenia autobusowego do 

czy 717. Te obsługiwane są wła-
śnie przez wspomniany wcze-
śniej ZTM. Obsługę połączenia 
Pruszków – Piastów – Ursus 
miałaby zapewnić piastowska 
linia P2. – Założeniem linii P2, 
która została uruchomiona gdy 
nie kursowały pociągi, było do-
wiezienie mieszkańców z cen-
trum miasta do pierwszej strefy 
biletowej – zaznaczył na sesji 
19 lutego Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. – Jest po-
mysł zwiększenia zasięgu tej 
linii. Rozmawiałem z prezy-
dentem Pruszkowa o pomyśle, 
by autobus jeździł do ronda na 

Pruszkowa została rozpatrzona 
w marcu – mówił nam w grud-
niu Paweł Makuch, prezydent 
Pruszkowa. – Nie mamy możli-
wości przyspieszenia tego termi-
nu. Chciałbym żeby mieszkańcy 
zdawali sobie, że uruchomienie 
takiego transportu międzygmin-
nego nie odbywa się z dnia na 
dzień – dodaje.

Okazuje się jednak, że prusz-
kowscy włodarze rozważa-
ją również inne rozwiązania. 
Jednym z nich jest wydłużenie 
trasy jednej z linii autobuso-
wych kursujących po Piastowie. 
Nie chodzi tu jednak o linie 716 

Piastowska linia P2 połączy 
Pruszków z Warszawą?

Żbikowie. Kursując ulicą War-
szawską, Broniewskiego i Warsz-
tatową do ronda w Pruszkowie 
i tu (w Piastowie – przyp. red.) tak 
jak jeździ do pętli na Niedźwiad-
ku. Oczywiście musielibyśmy się 
podzielić kosztami – zaznaczył. 

Niektórzy radni nie są do końca 
zadowoleni z tego pomysłu. – Nie 
wiem czy to jest dobry pomysł. 
Jeździ trójka z Pruszkowa do nas. 
Jeśli my zostawimy taki busik, to 
po takim kursie (z Pruszkowa  
- przyp. red.) nasi mieszkańcy 
mogą się nie zmieścić. Jest taka 
obawa. My mamy dbać o swoich 
mieszkańców, a ewentualnie do-
piero później o okolicznych. Jeżeli 
autobus miałby być powiększo-
ny, tym bardziej że Pruszków by 
dopłacił, to jest tu może sens – 
przyznał radny Tomasz Sarnacki. 

Według burmistrza Szuplew-
skiego takie połączenie roz-
wiązałoby problem dogodnego 
połączenia Piastowa i Pruszko-
wa. Dziś jest to możliwie tylko 
dzięki linii nr 3 oraz pociągom 
Kolei Mazowieckich i Szybkiej 
Kolei Miejskiej. 

Dziś jeszcze nie wiadomo na 
jakich zasadach piastowska linia 
miałaby obsługiwać mieszkańców 
Pruszkowa. Nie wiadomo nawet 
czy ten pomysł w ogóle zostanie 
zrealizowany, to jeden z rozwa-
żanych scenariuszy. Kluczowa dla 
kwestii połączeń autobusowych 
Pruszkowa ze stolicą będzie de-
cyzja ZTM. A na tę trzeba pocze-
kać do marca.  AZ
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Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 
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Konwent z marszałkiem

K onwenty w naszym
powiecie organizo-
wane są od czte-
rech lat. Wpro-

wadził je Zdzisław Sipiera, 
który wówczas był starostą 
pruszkowskim. To spotkania 
włodarzy wszystkich gmin 
z powiatu pruszkowskie-
go oraz starostwa powia-
towego. Celem konwentów 
jest usprawnienie realiza-
cji wspólnych inwestycji. To 
okazja do prezentacji wizji, 
pomysłów i dyskusji. 

Na konwencie, który od-
był się 12 lutego pojawili się 

PRUSZKÓW

We wtorek 12 lutego w 
siedzibie pruszkowskiego 
starostwa powiatowe-
go odbył się konwent 
włodarzy gmin z naszego 
regionu. Co więcej na 
konwencie zjawili się 
również marszałek woje-
wództwa Adam Struzik 
oraz wojewoda mazo-
wiecki Zdzisław Sipiera. 

wyjątkowi goście: wojewoda 
mazowiecki Zdzisław Sipie-
ra, marszałek województwa 
Adam Struzik oraz dyrek-
tor Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Zbig-
niew Ostrowski. Nie zabra-
kło również przedstawi-
cieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz PKP. Głównymi 
tematami spotkania były
kwestie budowy Paszko-
wianki oraz remontu wia-
duktu w ciągu ul. Poznań-
skiej (droga wojewódzka 718)
w Pruszkowie. AZ

Paszkowianka połączy A2 z 719

Okazuje się, że założenia pro-
jektowe nie zmieniły się na prze-
strzeni lat. Paszkowianka jest 
projektowana w tym samym ko-
rytarzu drogowym z charakterys-
tycznym rozwidleniem w kie-
runku autostrady A2 i drogi 720. 
Droga planowana jest w układzie 
dwujezdniowym po dwa pasy 
ruchu w każdym kierunku. Do-
datkowo trasa ma przejść wiaduk-
tem nad liną kolejową. 

Kierowcy zastanawiają się jed-
nak, jak będzie wyglądało po-
łączenie Paszkowianki z węzłem 
autostrady A2 w Pruszkowie. 
Zwłaszcza, że już dziś jest tam 
problem z gigantycznym natę-

REGION

Budowa Paszkowianki, 
która według docelo-
wych założeń ma połą-
czyć Błonie z Nadarzy-
nem, planowana jest od 
lat. Obecnie przygoto-
wywana jest dokumen-
tacja dla pierwszego 
fragmentu tej trasy. 

W ojewództwo ma-
zowieckie już po 
raz trzeci przy-
gotowuje projekt 

budowy Paszkowianki. Jej pierw-
szy fragment ma połączyć drogę 
wojewódzką nr 719 (trasa na Gro-
dzisk) w Kaniach z węzłem auto-
stradowym w Pruszkowie oraz 
drogą wojewódzką 720 w Brwi-
nowie. Przygotowania do bu-
dowy tej wyczekiwanej przez 
wielu kierowców trasy były jed-
nym z głównych tematów kon-
wentu, który odbył się w prusz-
kowskim starostwie powiatowym. 

żeniem ruchu. – Obecnie proce-
dowane są dwa warianty. Jeden 
wskazuje na to, by było to bez-
kolizyjne skrzyżowanie z odnogą 
do autostrady. Nie chcielibyśmy 
oszczędzać na paru milionach 
złotych przy tak ważnym węź-
le. Chcemy żeby to rozwiązanie 
mogło sprostać tym natężeniom 
ruchu jakie tam są generowane. 
Nie jest to jeszcze przesądzone. 
Pod koniec lutego będzie rada 
techniczna, gdzie projektant bę-
dzie przedstawiał bardziej pre-
cyzyjne rozwiązania – mówił na 
konwencie Zbigniew Ostrowski, 
dyrektor Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. AZ

REGION

Burmistrz Brwinowa 
Arkadiusz Kosiński 
w trakcie konwentu 
zaprezentował pomysł 
stworzenia na autostra-
dzie A2 dodatkowego 
węzła, który połączyłby 
się z projektowaną 
Paszkowianką. 

P rojekt Paszkowianki
zakłada budowę dwu-
jezdniowej drogi 
z dwoma pasami ru-

chu w każdym kierunku. Obec-
nie projektowany jest pierw
szy etap tej trasy, który ma po-
łączyć drogę wojewódzką 719 
(trasa na Grodzisk) z węzłem 
autostrady A2 w Pruszkowie 
oraz drogą wojewódzką 720 
w Brwinowie. 

Pomysł
W trakcie konwentu burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński 
zaprezentował ciekawą pro-
pozycję. Chodzi tu o włącznie 
Paszkowianki do autostra-
dy A2 na nowym węźle, który 
miałby powstać w Biskupicach 
(gm. Brwinów). – Nad tema-
tem budowy nowego węzła 
autostrady A2 w sąsiedztwie 
Brwinowa pracuję co naj-
mniej od kilkunastu miesięcy, 
początkowo chcąc go uloko-
wać w miejscu nieczynnych 
bramek PPO Brwinów - taki 

wariant przedstawiłem ponad 
rok temu (1.02.2018 r.) na spo-
tkaniu z dyrektorami General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódz-
kich a potem m.in. na spotkaniu 
z Wiceministrem Infrastruktu-
ry (22.06.2018 r.) – zaznacza na 
swoim facebookowym profi-
lu Arkadiusz Kosiński. – Wsłu-
chując się w zgłoszone wówczas 
uwagi – kilka tygodni temu
– nieco zmodyfikowałem loka-
lizację postulowanego węzła, 
przesuwając go bliżej samego 
Brwinowa i łącząc go z projek-
towaną Paszkowianką. Taki też 
wariant przedstawiłem w cza-
sie Konwentu Gmin Powia-
tu Pruszkowskiego, na który 
zostali zaproszeni m.in. mar-
szałek województwa mazowiec-
kiego, wojewoda mazowiecki 
oraz przedstawiciele GDDKiA, 
MZDW, PKP PLK – dodaje. 

Węzeł
Jak zatem wygląda pomysł 
burmistrza Brwinowa? Zgod-
nie z założeniami węzeł miał-
by powstać nie na wysokości 
bramek, a nieco bliżej same-
go Brwinowa. Zakładany wę-
zeł znalazłby się w odległości 
5 km od węzła w Pruszkowie 
i 7 km od węzła w Grodzisku 
Mazowieckim. Węzeł łączyłby 
się z drogą wojewódzką nr 720 
po obu stronach autostrady A2 
oraz dalej z ul. Długą, a także 
z drogą powiatową prowadzącą 
w kierunku Koszajca. Sam wę-
zeł po obu stronach autostrady 

miałby ronda, a nad A2 popro-
wadzony byłby wiadukt. 

Korzyści
Jakie korzyści płyną z te-
go rozwiązania? Kosiński za-
znacza że: – Budowa węzła A2 
Brwinów zmieni rozkład ru-
chu pojazdów w regionie, bo-
wiem znaczna część pojazdów 
z Pruszkowa oraz ze stref prze-
mysłowych Moszny, Parznie-
wa i Pruszkowa zmierzających 
w kierunku Łodzi i Poznania 
czy zachodniej Europy – będzie 
wjeżdżała na autostradę A2 po-
przez węzeł Brwinów.

Co więcej zdaniem Kosiń-
skiego budowa węzła A2 Brwi-
nów niejako „uratowałaby” 
Pruszków poprzez odciążenie 
samego węzła oraz drogi wo-
jewódzkiej 718 (ul. Poznańska). 

Marszałek 
popiera pomysł
Swoje zainteresowanie tym 
pomysłem wyraził również 
marszałek województwa Adam 
Struzik. – Popieramy wniosek 
o dodatkowy węzeł w Brwi-
nowie. Po analizie i przed-
stawieniu tej inwestycji widać 
wyraźnie, że on jest po pro-
stu niezbędny. Poprzemy tutaj 
ustalenia wspólnot lokalnych, 
gmin i powiatu pruszkowskie-
go by Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad przy 
okazji rozbudowy autostrady 
A2 zaplanowała ten węzeł – za-
deklarował Struzik w trakcie 
konferencji prasowej po wtor-
kowym konwencie. AZ

Węzeł na A2 w Brwinowie?
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Warszawska Kolej Dojazdowa – zmieniamy 
się dla naszych pasażerów 
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Wiadukt i ul. Poznańska zostaną jednopasmowe…

Na ten cel zostało zabezpieczone 
60 mln zł i na tym etapie trud-
no jest mówić o poszerzaniu tej 
koncepcji. Nie ma takich moż-
liwości finansowych, żeby w tej 
chwili realizować bardzo piękny 
projekt, ale który wymaga wielo-
krotnie większych nakładów fi-
nansowych – zaznacza Struzik.

Na jakim etapie są prace pro-
jektowe? Okazuje się, że powo-
li zbliżają się do finiszu. — W tej 
chwili mamy uzyskaną decyzję 
środowiskową, pozwolenie wod-
noprawne sądzę, że też będzie 
bardzo szybko. Planujemy wybu-
rzenie tego wiaduktu i posado-
wienie nowego. Będzie to wyższy 
obiekt, większy i dłuższy, bo pod-
pory są wycofane z pasa kolejo-
wego wobec tego ten obiekt jest 
zupełnie innej nowej konstrukcji 
ale przez to kosztowny. Dodatko-
wo zaprojektowana jest łącznica 
z tego obiektu, która umożliwi 

REGION

Wiadukt drogowy  
w ciągu ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie wymaga 
remontu. Władze miasta 
widziałyby w jego miej-
scu duży węzeł drogowy. 
Władze województwa 
mają jednak inne plany.

Dwupasmowy wiadukt 
z łącznicami pozwa-
lającymi na bezko-
lizyjny wjazd i zjazd 

z Al. Jerozolimskich w kierun-
ku Pruszkowa i Grodziska. To 
koncepcja wpisana w miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego Pruszkowa. Tym-
czasem władze województwa, 
które odpowiadają za inwestycję, 
w ciągu ostatnich lat mocno okro-
iły tę wizję.

Pierwotnie zakładano budowę 
nowego wiaduktu obok istniejącej 
przeprawy, a następnie wyburze-
nie starego wiaduktu. O wyja-
śnienie tej sytuacji poprosiliśmy 
marszałka województwa Ada-
ma Struzika. – Jesteśmy w bar-
dzo trudnej sytuacji, ponieważ ze 
względów technicznych musieli-
śmy zlecić ponowną ekspertyzę 
stanu technicznego tego wia-
duktu. Z powodów technicznych 
musimy być przygotowani na taki 
moment, w którym trzeba będzie 
wyłączyć wiadukt z ruchu. Dlate-
go też na tym etapie będziemy re-
alizowali remont tego wiaduktu. 

ruch w kierunku Grodziska bez-
pośrednio do drogi 719 – powie-
dział nam Zbigniew Ostrowski, 
dyrektor Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.

Nowy wiadukt, oprócz wspo-
mnianej łącznicy nie wprowadza 
dużych zmian w układzie komu-
nikacyjnym Pruszkowa. Drogo-
wcy wykluczyli możliwość jego 
połączenia z Al. Jerozolimskimi 
na skrzyżowaniu z ul. Bohate-
rów Warszawy. – Żeby wiadukt 
połączyć w tym układzie wyma-
ga to zupełnie innej koncepcji. 
Całościowego spojrzenia i wy-
burzenia tego, co wybudowa-
liśmy, czyli przebudowania na 
nowo skrzyżowania z Bohaterów 
Warszawy. Jest to skomplikowa-
ny proces i wymaga oddzielnego 
projektowania – dodał Ostrowski.

Obecnie nic nie wskazuje 
więc na to, że Pruszków docze-
ka się przeprawy nad torami PKP 

w ciągu ul. Poznańskiej o zwięk-
szonych parametrach. Pytanie co 
w tej sytuacji dzieje się z możli-
wością rozbudowy ul. Poznań-
skiej do dwóch pasów ruchu 
w jednym kierunku. Czy władze 
województwa biorą to pod uwa-
gę? – Jesteśmy na etapie ogłasza-
nia przetargu na dokumentację 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 718, ale od wiaduktu w ciągu 
drogi 92, przyszłego wiaduktu, 
który mamy wybudować wspól-
nie z koleją i gminą Ożarów Ma-
zowiecki do Pruszkowa, ale tylko 
do węzła autostradowego – infor-
muje Ostrowski. – W Pruszkowie 
na tę chwilę nie przewidujemy 
dwujezdniowej 718, bo jeżeli 718 
miałaby być w układzie dwu-
jezdniowym to należałoby tutaj 
projektować wiadukt w ukła-
dzie dwujezdniowym. To jest 
naturalne. Tu jedno z drugiego  
wynika – dodaje.  AZ 
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REGION
Jest szansa na to, by jesz-
cze w tej kadencji ruszyło 
projektowanie kolejnego 
odcinka Paszkowianki. 
Chodzi o fragment  
od Kań do Nadarzyna.

P ierwotny zarys Pasz-
kowianki zakłada  
przebieg trasy przez  
Nadarzyn, Pruszków, 

Brwinów i Błonie. Droga ma się roz- 
począć na węźle „Paszków” z dro- 
gą ekspresową S8 (w okolicy Na- 
darzyna) jako przedłużenie DW 
721 biegnącej od strony Leszno-
woli. W dalszym swoim przebie-
gu planowana droga przetnie 
linię kolejową WKD pomiędzy 
Nową Wsią a Otrębusami. Na-
stępnie skrzyżuje się z drogą 
wojewódzką nr 719 i poprowa-
dzi w kierunku autostrady A2, 
przechodząc wcześniej wiaduk-
tem nad linią kolejową. Obecnie 
na terenie gminy Brwinów pro-
jektowane jest rondo, które roz-
dzieli Paszkowiankę w odnogę 
kierunku węzła autostradowe-
go w Pruszkowie oraz drugą 

w stronę drogi wojewódzkiej 
w Brwinowie. Na dalszym od-
cinku droga pobiegnie na północ 
omijając wieś Biskupice i Czubin 
oraz przekroczy linię kolejową 
Warszawa – Poznań. Planowana 
Paszkowianka stanowić będzie 
wschodnią obwodnicę miasta 
Błonie i po skrzyżowaniu z dro-
gą krajową 2 skieruje się do włą-
czenia w drogę wojewódzką nr 
579 gdzie zakończy swój bieg.

Dziś z całego tego ciągu pro-
jektowany jest jedynie odcinek 
od autostrady A2 w kierunku dw 
719. Według wielu kierowców to 

Co z Paszkowianką do Nadarzyna?
rozwiązanie nie jest wystarczające 
dla regionu. Faktyczne rozłożenie 
ruchu w regionie będzie możliwe 
dopiero po wybudowaniu kolej-
nego fragmentu trasy w kierun-
ku Nadarzyna.

Co ciekawe sam marszałek za-
czyna przychylniej patrzeć na wi-
zję budowy kolejnego fragmentu 
trasy. – Rozważymy wniosek, mó-
wi o projektowaniu drugiej części 
Paszkowianki, czyli następnych 
pięciu kilometrów tej drogi do 
trasy S8. Być może zlecimy nie-
bawem projektowanie drugiego 
etapu – zaznacza Adam Struzik, 
marszałek województwa.

Według wojewody mazowiec-
kiego Zdzisława Sipiery ta de-
klaracja jest niezwykle ważna. 
– Najważniejsza w tym jest de-
klaracja, że Paszkowianka połą-
czy Paszków w z autostradą A2. 
Jeżeli marszałek dotrzyma słowa 
to faktycznie będziemy bliżej te-
go, że w tej kadencji rozpocznie-
my budowę pierwszego łącznika 
A2 z dw 719 i że zacznie się projek-
towanie przynajmniej tego kory-
tarza związanego z połączeniem 
Paszkowianki z drogą S8 – pod-
kreśla Sipiera.  AZ

REGION
Paszkowianka w naszym 
regionie ma stanowić 
połączenie między 
autostradą A2 a trasą S8 
w Nadarzynie. Pojawia 
się więc pytanie czy nie 
lepiej, by była to trasa 
ekspresowa z kilkoma 
węzłami?

A rkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa 
zaproponował roz-
wiązanie, by Paszko-

wianka łączyła się z autostradą 
A2 na nowym węźle w Brwino-
wie). Jeśli ta propozycja zosta-
nie wdrożona w życie pojawia 
się pytanie czy nie lepiej było-
by wybudować Paszkowiankę 
jako trasę ekspresową połączo-
ną z wybranymi drogami węzła-
mi z bezkolizyjnymi wjazdami. 
To mógłby być początek budo-
wy kolejnego „ringu” drogowe-
go wokół Warszawy, Pierwszy to 

ten, na który złożyć mają się tra-
sy S2, S8 i S17. W skład drugiego 
ringu obok Paszkowianki mogła-
by wejść droga wojewódzka 721 
biegnąca m.in. przez Piaseczno, 
Konstancin Jeziornę i Józefów 
(brakuje mostu na Wiśle).

Przyjęcie takiego rozwiązania 
prowadziłoby do przejęcia dróg 
wojewódzkich przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Ten drugi „ring” łączył-
by ze sobą kilka dróg krajowych 
i stanowił alternatywną trasę dla 
ruchu tranzytowego, który przez 
Warszawę tylko przejeżdża kieru-
jąc się dalej na wschód lub zachód 
Polski. Ten pomysł nie zyskał 
jednak ani aprobaty marszałka 

Struzika, ani wojewody Sipiery. 
– Województwo jest zdetermino-
wane, by Paszkowiankę wybudo-
wać. Do tej pory we wszystkich 
planistycznych materiałach jest 
to droga wojewódzka i nie chcie-
libyśmy oczywiście uprawiać ta-
kiej spychologii, że ktoś inny ma 
teraz się tym projektem zajmo-
wać – przyznaje Adam Struzik, 
marszałek województwa mazo-
wieckiego. Wtóruje mu Zdzisław 
Sipiera, wojewoda mazowiec-
ki – Oczekiwanie, że rząd przej-
mie budowę Paszkowiaki jest 
oczekiwaniem niestosownym 
dlatego, że to jest kwestia nie 
inwestycji państwa polskiego  
a interesu województwa.  AZ

Paszkowianka trasą 
ekspresową?
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Do tragicznego w skutkach poża-
ru doszło 17 lutego w Brwinowie 
przy ul. Sportowej. – Z informa-
cji jakie posiada policja, wynika, że 
to sąsiedzi zauważyli pożar i wydo-
byli mężczyznę z budynku. Pierwsi 
udzielili mu pomocy. Był to 68-letni 
mężczyzna, samotnie mieszkający. 

Przyczyny pożaru będą ustalone  
w trakcie śledztwa. Decyzją prokura-
tury zostanie przeprowadzona sekcja 
zwłok – mówi mł. asp. Marta Słomiń-
ska z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Przypuszcza się, że 
przyczyną zgonu było zatrucie ga-
zami pożarowymi. – Pożar nie był 

duży. Najprawdopodobniej mężczy-
zna zginął w wyniku zatrucia gaza-
mi pożarowymi i dymem, ale to jest 
duże przypuszczenie. Przyczyny bę-
dą dokładnie ustalane – powiedział  
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie.  SD

BRWINÓW

Pożar na Sportowej.  
Zginął mężczyzna

R E K L A M A

REGION
Ta maleńka dziewczynka, 
którą widzicie na zdjęciu 
to Emilka Rutkowska  
z Żyrardowa. Urodziła się 
z poważną wadą serca 
i tętnic płucnych. Jedy-
nym ratunkiem dla niej 
jest kosztowna operacja. 
Pomóżmy, bo czasu jest 
już bardzo mało!

P rzeczytajcie. Histo-
ria tej małej dziew-
czynki poruszy Wasze 
serca, a jeśli dzięki te-

mu drgnieniu zdecydujecie się 
przekazać choć kilka złotych 
na operację Emilki, to będzie 
to wielka sprawa. Pomożecie 
uratować jej życie.

Emilka od urodzenia zmaga 
się z wadą serca (nieoperacyjną 
według lekarzy z Polski), atrezją 
płucną, skrajną hipoplazja tęt-
nic płucnych i kilkoma innymi 

schorzeniami. Mówiąc naj-
prościej, jej organizm jest nie-
ustannie niedotleniony. Chore 
serduszko w tych warunkach ma 
jeszcze trudniejsze zadanie. Bez 
pomocy doświadczonych chi-
rurgów, w pewnym momencie 
może po prostu nie wytrzymać. 
– Emilka od chwili narodzin wal-
czy o życie. Organizm dziecka 
nie może być przez dwa lata nie-
dotleniony. Ten stan zabija Emil-

kę. Brak apetytu, długie miesiące 
dokarmiania sondą odżywkami 
aby jednak przybierała na wa-
dze, blado-sina buzia z wysiłku, 
ciągłe zmęczenie, kaszel pod-
czas zabawy, coraz gorsze satu-
racje, to sygnały niewydolności 
płuc – tłumaczą rodzice dziew-
czynki. – Dwa poważne ubytki 
w sercu (międzykomorowy i mię-
dzyprzedsionkowy), wykańczają 

Emilkowe serduszko 
potrzebuje pomocy

moje dziecko, którego serdusz-
ko jest już skrajnie wymęczone. 
Błagam o ratunek, zanim będzie 
za późno! Każdy rodzic wie, jak 
boli cierpienie dziecka. Nielicz-
ni rodzice wiedzą, jak boli strach 
przed śmiercią, kiedy patrzy się 
na tak bardzo zniszczone przez 
chorobę dziecko – dodają.

Przeprowadzenia operacji  
podjął się prof. Edward Malec  
z Kliniki Uniwersyteckiej w Mun- 

ster. Koszt to 200 tys zł. Takiej 
kwoty rodzice nie są w stanie 
sami zdobyć. Na portalu Siepo-
maga.pl trwa zbiórka funduszy 
na ten cel. Czasu zostało bardzo 
mało, a nie ma jeszcze połowy 
potrzebnej sumy.

Pomożecie? Stronę zbiór-
ki znajdziecie pod adresem: 
www.siepomaga.pl/emilkowe-
-serduszko.  EL

Zabezpieczyli 9 kilogramów 
marihuany

w policyjnym areszcie – infor-
muje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Dwa dni później policjanci na 
podstawie informacji operacyj-
nych udali się na teren gminy 
Promna i była to wyprawa za-
kończona kolejnym zatrzyma-
niem. – W miejscu zamieszkania 
39-letniego mężczyzny ujawnili 
dwa stosy suszu oraz 24 wiader-
ka wypełnione marihuaną. Całość 

PRUSZKÓW
W ręce pruszkowskich 
policjantów wpadło 
dwóch mężczyzn  
i aż 9 kilogramów  
marihuany, która miała 
trafić na rynek.

P rzejęcie tak dużej partii 
narkotyków nie zdarza 
się często. Zazwyczaj 
policjantom udaje się 

znaleźć przy zatrzymanej osobie 
kilka gramów środków odurzają-
cych różnego rodzaju. Tym razem 
można mówić o ilości hurtowej. 
– Wszystko zaczęło się od wery-
fikacji informacji o mężczyźnie, 
który na terenie Pruszkowa miał 
rozprowadzać środki odurzają-
ce. W Sękocinie policjanci zatrzy-
mali do kontroli pojazd, którym 
poruszał się 40-latek. W samo-
chodzie ujawnili trzy wiaderka 
z suszem roślinnym. Mężczyzna 
został zatrzymany i osadzony 

została zabezpieczona, a właści-
ciel zatrzymany. Funkcjonariusze 
przejęli łącznie prawie 9 kilogra-
mów suszu roślinnego – dodaje 
podkom. Kańka.

Pierwszy z zatrzymanych 
mężczyzn przyznał się do za-
rzutu posiadania znacznej ilości 
środków odurzających. Drugie-
mu grozi kara za posiadanie, 
udzielanie środków odurza-
jących oraz uprawianie kono- 
pi indyjskich.  EL
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Błagam o ratunek, zanim będzie za 
późno! Każdy rodzic wie, jak boli 
cierpienie dziecka.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) 
oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.01.2019r. na wniosek Inwestora  
– zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej 
na odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie gmina Jaktorów
inwestycja obejmuje nieruchomości: 
obręb: 140505-2, 0013 Międzyborów - dz. nr ew.: 113, 114 (114/1, 114/2), 118/1 (118/4, 118/5), 
680/1 (680/2, 680/3),
działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem budowy lub 
przebudowy sieci, dróg, zjazdów: obr. 140505-2, 0013 Międzyborów – dz. nr ew.: 578, 154/1
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed 
podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania 
niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego  
w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).

O G Ł O S Z E N I E
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Wszystko zaczęło się w 2013 r. O po-
moc policji poprosiła kobieta, której 
jeden z pracowników banku na te-
renie Pruszkowa założył konto bez 
jej wiedzy. Spływały tam środki z in-
ternetowych pożyczek, zaciąganych 
z wykorzystaniem danych niczego 
nieświadomych osób. – Pieniądze  

z pożyczek po wpłynięciu na konto ko-
biety, przelewane był na kolejne konta 
zakładane także na nielegalnie uzyskane 
dane osób fizycznych lub firm – wyja-
śnia podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy KPP w Pruszkowie. Łańcuszek 
nielegalnie zakładanych kont doprowa-
dził w końcu do „mózgu” całej operacji, 

czyli 33-letniego mieszkańca Pruszko-
wa. Wraz ze swoją rodziną, którą za-
angażował w ten proceder, wzbogacił 
się o ponad 100 tys. zł. Kilka dni temu 
policjanci zatrzymali 33-latka, jego bab-
cię i kuriera uczestniczącego w tym 
przestępstwie. Łącznie 399 zarzutów 
usłyszało osiem osób.  EL

PRUSZKÓW

399 zarzutów  
za oszustwa bankowe

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Pruszków szybko  
obiegły plotki, że biblio-
teka dla dzieci (filia nr 5) 
znajdująca się na rogu  
ul. Kraszewskiego  
i ul. Lipowej zostanie 
przeniesiona na Gąsin. 
– Nic takiego nie będzie 
miało miejsca – uspokaja 
Grzegorz Zegadło, dyrek-
tor Książnicy Pruszkow-
skiej im. H. Sienkiewicza.

D o naszej redakcji za- 
dzwoniło oraz na-
pisało wielu miesz-
kańców Pruszkowa 

w sprawie likwidacji, a w zasa-
dzie przeniesienia wspomnianej 
biblioteki. Popularna i bardzo 
chętnie odwiedzana filia nr 5 
miałaby przenieść się z centrum 

Pruszkowa do nowo powstają-
cego budynku szkoły na Gąsi-
nie. Mieszkańcy nawet chcieli już 
zbierać podpisy w sprawie po-
zostawienia biblioteki dla dzieci 
w obecnym miejscu. 

Skontaktowaliśmy się z dyrek-
torem Książnicy Pruszkowskiej 
i poprosiliśmy o wyjaśnienia. Jak 
się okazuje, wszystko pozostanie 

Nie ma obaw o pruszkowską  
filię biblioteki 

po staremu. Prawie wszyst-
ko. – Dementuję te pogłoski. Jak 
wszyscy dobrze wiedzą na Gą-
sinie powstaje szkoła. Na etapie 
projektowania wymyślono, że 
powstanie tam filia naszej książ-
nicy, która będzie funkcjonowa-
ła jako biblioteka środowiskowa 
dla mieszkańców dzielnicy. To jest 
stary pomysł, zgłoszony przeszło 
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10 lat temu. Krótko mówiąc ta 
nowa filia tam powstanie, ale nie 
kosztem starej filii nr 5. Już w ze-
szłym tygodniu zrezygnowałem 
z pomysłu przeniesienia „piąt-
ki” – mówi Grzegorz Zegadło.  
– Natomiast w filii nr 5 pojawią 
się pewne zmiany. Tam są cięż-
kie warunki i mało miejsca, tylko 
48 m kw. Pomyśleliśmy, że zrobi-
my selekcję zbiorów. Zlikwiduje-
my dublety, które przeniesiemy 
na Gąsin. Zlikwidujemy zdez-
aktualizowany księgozbiór po-
pularnonaukowy, który zajmuje 
wiele miejsca, a dziś dzieci szuka-
ją wszystkiego w Google – dodaje.

Filia nr 5 świetnie współpracuje 
z wieloma przedszkolami i szko-
łą podstawową nr 6. To bardzo 
lubiane miejsce, z którego ko-
rzysta duża liczba dzieci. Dlate-
go trudno byłoby wyobrazić sobie, 
że „piątka” mogłaby przestać ist-
nieć. Pogłoski o jej likwidacji choć 
nieprawdziwe, reakcje na nie były 
budujące. Bo to oznacza, że nadal 
chętnie sięgamy do książek!  SD

WSTĘP WOLNY
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

3 marca 2019 r.
godz. 19:00

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA

MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY

W PRUSZKOWIE
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FOTOMIGAWKA

Takie wizyty nie zdarzają się często. Agnieszka Chylińska od-
wiedziła milanowskich druhów w ramach promocji swojej tra-
sy koncertowej z płytą Pink Punk. – Pani Agnieszka zwróciła się 
do nas z pytaniem czy zechcemy wziąć udział w takim nagraniu. 
My jako jednostka chętnie bierzemy udział w takich rzeczach. 
Samo spotkanie było bardzo pozytywne, kręcone na raz, spon-
tanicznie i bez dubli. Reżyser, czyli pani Agnieszka, skutecznie 
nas mobilizowała, co widać na filmiku – mówi Sławomir Bącz-
kowski, prezes OSP w Milanówku.  EL
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SPORT

Nadchodzące dwa 
tygodnie przyniosą 
wiele sportowych emo-
cji. O kolejne punkty 
powalczą zawodnicy 
pruszkowskich drużyn 
koszykarskich i piłkarze 
Znicza Pruszków. 

W najbliższą nie-
dzielę, 24 lute-
go, w 21. kolejce 
pierwszej ligi ko-

biet zawodniczki Panattoni Eu-
rope Lider Pruszków podejmą 
drużynę Golden Tulip Politech-
nika Gdańska II. Przeciwniczki 
naszych Liderek notowane są 
w tabeli grupy A dużo niżej niż 
zespół z Pruszkowa. Żadnego 
przeciwnika nie należy jednak 
lekceważyć. Początek spotkania 
o godz. 17.00 na Hali Znicz przy 
ul. Bohaterów Warszawy. Wstęp 
wolny. A wybrać się warto. Me-
czom Liderek zawsze towarzy-
szy wierna grupa kibiców, którzy 

dbają o odpowiednią oprawę 
spotkań. Kolejny bój czeka Pa-
nattoni już 3 marca. Tym ra-
zem będzie to mecz z notowaną 
na pierwszym miejscu druży-
ną AZS Uniwersytet Gdański. 
Mecz w Miejskiej Hali Sporto-
wej w Gdańsku rozpocznie się 
o godz. 18.00. Próżnować nie bę-
dą koszykarze Elektrobud Inve-
stment ZB pruszków. W sobotę, 
23 lutego, w Prudniku zmierzą 
się z tamtejszą Pogonią. Będzie 
to mecz dwóch ostatnich drużyn 
w tabeli. Oba zespoły będą się za-
tem bronić przed spadkiem. Po-
czątek o godz. 17.30. Na własnym 
parkiet pruszkowscy koszykarze 
powrócą 3 marca. W Hali Znicz 
podejmą drużynę STK Czarni 
Słupsk. Początek o godz. 17.00. 

Znajdzie się też coś dla fanów 
piłki nożnej. 2 marca na stadio-
nie przy Bohaterów Warszawy 
zobaczymy pierwszy skład Zni-
cza Pruszków w meczu otwarcia 
rundy wiosennej. Żółto-czer-
woni będą podejmować Pogoń 
Siedlce, która rundę jesienną 
zakończyła na miejscu 14, oczko 
nad czerwoną strefą.  EL

Przed nami koszykarskie  
i piłkarskie emocje

Rafał Ł. był mieszkańcem Pruszkowa. 
9 lutego wyruszył i dotarł do Szko-
cji. Trzy dni później policja znalazła 
go martwego w częściowo spalo-
nym samochodzie na terenie Green-
hall Park w Blantyre. Co więcej, pojazd 
w jakim znaleziono 36-latka widniał w 
policyjnym systemie jako skradziony  

24 stycznia 2019 r. w Edyngurgu. To 
czarny Mercedes GLE. Kilka godzin 
przed dramatycznym odkryciem po-
jazd widziany był w East Kilbride (7 km 
od Greenhall Park). W tej sprawie pro-
wadzone jest szeroko zakrojone śledz-
two. – Jego rodzina jest pogrążona 
w smutku. Rafał miał małego syna ze 

swoją partnerką w Polsce. Musimy dla 
nich uzyskać odpowiedź i ustalić dla-
czego ten młody człowiek stracił życie 
– powiedział starszy inspektor David 
Scott z oddziału policji w Lanarkshi-
re. Mieszkańcy Pruszkowa mogą znać 
Rafała z udziałów w Motocyklowych 
Mistrzostwach Polski i Europy.  SD

REGION

W Szkocji zginął 
pruszkowianin 

FESTIWAL

Grodziskie Spotkania  
Wielokulturowe „Sploty” 
na trwałe wpisały się  
w kalendarz imprez  
w Grodzisku Mazowieckim.  
W tym roku impreza  
obywa się pod hasłem  
„Światło ze wschodu”.

C hcemy pokazać jedyny w swo-
im rodzaju splot łączący nas  
– historycznie i współcześnie 
– z mieszkańcami Wschodu, 

tymi bardziej i mniej znanymi, warty-
mi bliższego poznania. Motywem prze-
wodnim, który określa nasz festiwal, 
jest w tym roku drzewo oliwne, symbol 
kultur krajów kojarzonych z basenem 
Morza Śródziemnego, a jednocześnie 
znak pokoju i pojednania, honoru, du-
my i wolności. Oczywiście nie zabraknie 
również tematów, do których wraca-
my co roku, związanych z przeszłością 
Grodziska – zaznaczają organizatorzy.

W programie imprez znalazły się cie-
kawe wykłady, koncerty, prelekcje, spa-
cery i warsztaty. – Wszystko po to, aby 
jak najlepiej i jak najatrakcyjniej wy-
brzmiała idea bogactwa wynikającego 
z wielości i różnorodności, wzajem-
nej tolerancji i gotowości na spotka-
nie z innym, który może opowiedzieć 
coś ważnego o mnie, dodać coś do 
mojego postrzegania świata – podkre- 
ślają organizatorzy.

Grodziskie „Sploty” wystartowały  
15 lutego. Cały festiwal będzie trwać aż 
do 3 marca!  SD

Grodziskie „Sploty” już po raz szósty! Wyjątkowy koncert  
z okazji Dnia Kobiet

debiut śpiewaka”, Piotr Lempa 
(bas), który regularnie wystę-
puje na deskach oper w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Szwajca-
rii, Polsce i we Włoszech, Ja-
kub Milewski (baryton) – solista 
współpracujący m.in. z Polską 
Operą Królewską i Filharmonią im.  
R. Traugutta w Warszawie.Przy 
fortepianie zasiądzie półfinali-
sta i laureat nagrody specjalnej 
XV Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. F. Chopi-
na – Krzysztof Trzaskowski, a na 
skrzypcach zagra wirtuoz Bog-
dan Kierejsza. Rolę gospodarza 
przyjmie Ryszard Rembiszewski. 

W trakicie wieczoru zabrzmią 
popularne i lubiane arie opero-
we oraz operetkowe, a także 
utwory musicalowe, m.in.: „Ten 
zegar stary”, „Gdybym był bo-
gaczem”, „O sole mio”, „Wielka 
sława to żart”, czy „Tak całkiem 
bez dziewczątek”. 

Wstęp na koncert jest wolny - 
za pobraniem wejściówek, któ-
re Czytelniczki gazety WPR będą 
mogły odebrać w naszej redak-
cji. Więcej szczegółów wkrótce 
na naszym portalu.  AZ

KONCERT
Już w sobotę 9 marca 
w Centrum Kultury  
i Sportu w Pruszkowie 
odbędzie się wyjątko-
wy koncert dedyko-
wany mieszkankom 
naszego powiatu. 
Wszystko z okazji  
Dnia Kobiet. 

Koncert „Brunetki, 
blondynki…” organi-
zowany jest wspólnie 
przez starostę prusz-

kowskiego Krzysztofa Rymuzę, 
prezydenta Pruszkowa Pawła 
Makucha oraz Mazowiecki Te-
atr Muzyczny im. Jana Kiepu-
ry w Warszawie. Już 9 marca 
o godz. 19.00 w sali widowi-
skowej CKiS wszystkie panie 
będą mogły wysłuchać najpięk-
niejszych muzycznych hitów  
w wykonaniu samych panów. 

 Na scenie wystąpi doboro-
wa obsada młodej sceny wo-
kalnej: Sławomir Naborczyk 
(tenor) – laureat Teatralnych 
Nagród Muzycznych im. Jana 
Kiepury w kategorii „Najlepszy 
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KOSZYKÓWKA

Koszykarze z MKS  
Pruszków zajęli drugie 
miejsce w ostatnim  
turnieju półfinałowym. 
To zwycięstwo  
dało im szansę na  
walkę o medale  
Mistrzostw Polski.

O gromne emocje, to 
mało powiedziane. 
10 lutego juniorzy 
starsi MKS Pruszków 

dali z siebie wszystko. W rozgry-
wanym w Krakowie turnieju pół-
finałowym zajęli drugie miejsce. 
Wychodząc na parkiet koszykarze 
z Pruszkowa wiedzieli, że muszą 
wygrać z KS AGH Korona Kra-
ków. Dopięli swego. Decydujący 
o wygranej kosz padł na półto-
rej minuty przed końcową syre-
ną! Mecz zakończył się wynikiem 
69:68 dla MKS.

– Ten awans to ogromny suk-
ces ale też pewne zaskoczenie 
– mówi Grzegorz Kwasiborski, 

prezes MKS Pruszków. – Bio-
rąc pod uwagę liczbę kontuzji 
w zespole i pamiętając histo-
rię sprzed dwóch lat, gdy nie 
udało się przejść ćwierćfinału 
rozgrywek U18 byliśmy bardzo 
ostrożni w naszych prognozach. 
Tym bardziej cieszy, że zespół 
grając z ogromnym zaangażo-
waniem wykorzystał wszystkie 
swoje przewagi i zagra o meda-
le – podkreśla.

Pierwszy mecz finałowy MKS 
Pruszków zagra 27 lutego i zmie-
rzy się z KS Rosa-Sport Radom. 
Następnego dnia rywalem prusz-
kowskich koszykarzy będzie Exact 
Systems Śląsk Wrocław. Ostat-
ni mecz w finałach MKS zagra  
1 marca z WKK Wrocław.  SD

MKS Pruszków w finale 
Mistrzostw Polski
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 TENIS

Iga Świątek idzie  
jak burza. Po udanym 
debiucie w wielkosz-
lemowym Australian 
Open i występie  
w Pucharze Federacji 
ruszyła na podbój  
Budapesztu.

D la 17-letniej tenisistki 
z Raszyna to dopie-
ro drugi „dorosły” 
turniej w karierze. 

W seniorskich zmaganiach za-
debiutowała w tegorocznym 
Australian Open, gdzie dotarła 
do drugiej rundy. Potem wraz 
z innymi polskimi tenisistami 
walczyła na kortach Pucharu Fe-
deracji w Zielonej Górze. Teraz 
po kolejne punkty w rankingu 
WTA udała się do stolicy Węgier.

Po udanych eliminacjach 
w pierwszej rundzie w Budapesz-
cie rozbiła Olgę Danilović. Był to 
już drugi raz w tym roku, kiedy 
18-letnia zawodniczka z Serbii 

musiała uznać wyższość swojej 
rok młodszej przeciwniczki.

Mecz, który odbył się 19 lute-
go Budapeszcie to popis Świą-
tek, która dominowała na korcie 
od pierwszego serwisu. Wynik 
meczu 6:3, 6:0 mówi sam za sie-
bie. W drugim secie rozgromie-
nie przeciwniczki z Serbii zajęło 
Idze niecałe pół godziny.

W czwartek Iga Świątek zmie-
rzyła się z faworytką zawodów 
Belgijką Alison van Uytvanck. 
Spotkanie rozpoczęło się wieczo-
rem, 21 lutego, już po zamknię-
ciu tego wydania gazety WPR24.
pl. Mamy jednak nadzieję, że uło-
żyło się po myśli polskiej zawod-
niczki i możemy cieszyć się z jej 
awansu do ćwierćfinału.  SD

Iga na podboju 
Budapesztu
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Targowisko w nowym miejscu
Teren starego targowiska 
został już zamknięty. 
Handlujący w pasie 
drogowym ul. Armii 
Krajowej mogą pozostać 
tam do końca lutego, 
ale ruszyło już tymczasowe 
targowisko przy 
ul. Grodziskiej 18.

S tare targowisko wymagało 
modernizacji, a po zakoń-
czeniu przebudowy ul. Armii 
Krajowej ta potrzeba stała się 

jeszcze bardziej widoczna. Koncepcja 
zmian na targowisku została skonsul-
towana z kupcami i mieszkańcami – 
przedstawione pomysły i wizualizacje 
spotkały się z pozytywnym odzewem. 
Gminie Brwinów udało się pozyskać 
dotację unijną i wyłonić w przetargu 
wykonawcę, który miał czas do koń-
ca 2018 r. na przygotowanie doku-
mentacji projektowej. Ten etap został 
już zakończony.

Obecnie ulica Opałowa została 
już zamknięta (teren targowiska). 
Trwają prace rozbiórkowe, a wkrót-
ce rozpoczną się prace związane 
z budową infrastruktury podziem-
nej: sieci energetycznej, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej oraz wodo-
ciągu. Do czasu zakończenia mo-
dernizacji kupcy z targowiska będą 
mogli prowadzić handel na placu 
przy ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie. 

Kupujący mogą zostawiać swoje 
samochody na parkingach przy bu-
dynku Urzędu Gminy Brwinów oraz 
przy ul. Moniuszki, a także nieco da-
lej – na bezpłatnym i otwartym dla 
wszystkich parkingu „Parkuj i Jedź” 
na początku ul. Grodziskiej.

Gmina Brwinów otrzymała dofi-
nansowanie na remont targowiska 
w wysokości 999.862,00 zł z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. (PR)

B iblioteka Publiczna w Brwi-
nowie debiutuje w ro-
li wydawcy. Pierwszą pu-
blikacją jest wybór nowel 

Zygmunta Bartkiewicza, brwinow-
skiego artysty, pisarza, właściciela 
dworku Zagroda.

– Dzielimy się z Państwem wielką  
radością – zadebiutowaliśmy w roli 
wydawcy. Książka jest gratką nie tyl-
ko dla wielbicieli polskiej literatury, 
ale także dla kolekcjonerów pięknych 
przedmiotów – to książka perełka, 
o której projekt graficzny i ilustracje 

zadbała Anna Żaczek-Siwczuk – mówi 
Danuta Barabasz, dyrektor biblioteki. 

Książkę można kupić w oddzia-
łach biblioteki przy ul. Grodziskiej 
12 oraz Kościuszki 1E w Brwinowie, 
a także w Otrębusach, ul. Wiejska 1. 
Cena: 20 zł. (PR)

Nowele Bartkiewicza

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Zmiany w pomocy prawnej
1 stycznia 2019 r. weszły 
w życie istotne zmiany 
dotyczące nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
a także zupełnie nowe 
przepisy dotyczące 
nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego. 

Z początkiem tego roku
z bezpłatnej pomocy 
prawnej może skorzy-
stać każdy, kto złoży 

oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów takiej porady. 

Jest to duże ułatwienie zważyw-
szy, że w zeszłym roku trzeba 
było spełnić dodatkowe warun-
ki – brano pod uwagę wiek, sy-
tuację rodzinną czy materialną 
osoby zainteresowanej.

Powiat grodziski planował uru-
chomienie punktu nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego, 
jednak ze względu na ograni-
czone możliwości przeszkolenia 
pracowników (Ministerstwo Spra-
wiedliwości wyznaczyło tylko dwa 
podmioty w całym kraju, które 
mogą szkolić w zakresie porad-
nictwa obywatelskiego) fundacja, 
z którą podpisano umowę zrezy-
gnowała ze świadczenia usługi. 

W to miejsce zostanie urucho-
miony jeszcze jeden punkt po-
mocy prawnej.

Lista jednostek nieodpłatne-
go poradnictwa znajduje się na 
stronie internetowej www.po-
wiat-grodziski.pl w zakładce 
starostwo-pomoc prawna oraz 
stronie www.bip.powiat-gro-
dziski.pl poradnik interesan-
ta-nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie, na stronach interne-
towych gmin oraz w punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po poradę do adwokata lub 
radcy prawnego można udać się 
do punktów od poniedziałku do 

piątku w Milanówku przy ul. Piasta 
30 (w godz. 12.00-16.00), w Żabiej 
Woli przy ul. Wiejskiej 2f (w godz. 
9.00-13.00), natomiast w Grodzi-
sku Mazowieckim punkt został 
przeniesiony z ul. Dalekiej do Me-
diateki (ul. 3 Maja 57) i jest otwarty 
w godz. 8.00-12.00. Na spotkanie 
można udać się po wcześniejszym 
umówieniu wizyty telefonicznie 
pod numerem (22) 723-01-68.

W dalszym ciągu punkt w Gro-
dzisku Maz. prowadzony jest przez 
fundację, w tym roku jest to fun-
dacja Honeste Vivere. Nie zmie-
nił się także zakres udzielanego 
wsparcia – porada zostanie udzie-
lona m.in. odnośnie prawa pracy, 

ubezpieczenia społecznego, spraw 
administracyjnych, rodzinnych, 
karnych, cywilnych i podatkowych, 
a także przygotowania do rozpo-
częcia działalności gospodarczej.

Dzięki zmianom w przepisach 
znacząco zwiększył się krąg osób 
uprawnionych do otrzymania po-
mocy, łatwiej uzyskać wsparcie, 
dlatego też zachęcamy wszyst-
kich, którzy wcześniej chcie-
li, ale ze względów finansowych 
nie mogli sobie pozwolić na wi-
zytę u prawnika, do skorzystania 
z pomocy w ramach nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
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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

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

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków 
695 504 174 

• Sprzedam lub wynajmę  
pawilon handlowousługowy 72 m  
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 

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

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

• Agencja ochrony zatrudni 
na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, 
Konotopy, Błonia i Ożarowa 
Mazowieckiego tel. 539 777 180 

• DO KONFEKCJONOWANIA 
W DNIACH 28.02-15.03.2019. 11-12 ZŁ/H. 
605 975 105

• 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 

• MAGAZYNIERA PEŁEN ETAT 
SOKOŁÓW 605975105

• Opiekunka Seniorów 
w Niemczech - legalna praca, 
pełna organizacja wyjazdu. 
Akceptujemy język na poziomie 
podstawowym i organizujemy 
kursy niemieckiego od podstaw 
w Warszawie. Tel. 506 289 039, 
501 356 229, Promedica24

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

• Poszukujemy osoby do pracy 
w firmie ogrodniczej tel. 514 336 555

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

• Sprzątanie Mieszkań, Domów, 
728-777-128

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

• Stowarzyszenie MONAR Centrum 
Pomocy Bliźniemu Markot 
w Oryszewie-Osada gm. Wiskitki 
poszukuje pielęgniarki oraz 
pracownika socjalnego. CV prosimy 
przesłać na adres kadry.oryszew@
monar.org. Dodatkowe informacje 
pod nr tel. 501 515 507

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom w Parzniewie tel. 535-487-338 

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

Sprzedam działkę 1ha Holendry 
Baranowskie tel. 694127292

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków 
695 504 174 

DAM PRACĘ

Prezydent Miasta Pruszkowa 
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa zamieszczony został od dnia 25.01.2019r na okres 
21 dni  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami   Urzędu   Miasta   Pruszkowa   
przy   ul.  Kraszewskiego   14/16, pok.  nr  63,  w godz.pracy 
Urzędu, tel. 22 735-87-23.

email:waxexpresspl@gmail.com

DEPILACJA WOSKIEM

Express
Wax

 wax express

ul.Hugona Kołłątaja 17 
 794 434 787
Piastów

10% Z GAZETĄ
RABAT

email:waxexpresspl@gmail.com

DEPILACJA WOSKIEM

Express
Wax

 wax express

ul.Hugona Kołłątaja 17 
 794 434 787
Piastów

email:waxexpresspl@gmail.com

DEPILACJA WOSKIEM

Express
Wax

 wax express

ul.Hugona Kołłątaja 17 
 794 434 787
PiastówSzkolenia 

BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292

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 %

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

PARTNER HANDLOWY

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 

przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronach internetowych www.grodzisk.pl  
i www.bip.grodzisk.pl zostały umieszczone wykazy z dnia 22.02.2019r. dotyczące:
1) nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, mianowicie:                       
– wykaz dotyczący części działki nr ew. 2 o pow. 0,0010 ha położonej przy 
ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0024-24 oraz części 
działki nr ew. 38/9 o pow. 0,0010 ha położonej przy ul. 1 Maja w Grodzisku 
Mazowieckim, w obrębie nr 0012-12;
– wykaz dotyczący działek: działki nr ew. 74/4 o pow. 0,0037 ha oraz części 
działki nr ew. 74/5 o pow. 0,0133 ha położonych w miejscowości Mościska 
w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie nr 0023 Mościska;
– wykaz dotyczący części działki nr ew. 141/1 o pow. 0,0250 ha położonej 
przy ul. Przejazdowej w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0026-26;
 2) nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu, mianowicie:
– wykaz dotyczący gminnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 28,97 m2 
znajdującego się w budynku usytuowanym w Grodzisku Mazowieckim, przy 
ul. Spółdzielczej 10;
3) nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Grodzisk 
Mazowiecki a osobą fizyczną , mianowicie:
– wykaz dotyczący działki nr ew. 47 o pow. 0,1685 ha położonej przy  
ul. Średniej w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0002-2 stanowiącej 
własność Gminy Grodzisk Maz. oraz działki nr ew. 27/3 o pow. 0,1673 ha 
położonej przy rzece Rokiciance w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie  
nr 0005-5 stanowiącej własność osoby fizycznej.

• Kredyty bankowe www.procesuj.pl 
887 887 559 

• MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 
– PROFESJONALNIE, DOKŁADNIE 
608-269-964

• Pranie dywanów, tapicerek –
wynajem odkurzaczy 
tel. 509-951-159 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• Sprzątanie Mieszkań, Domów, 
728-777-128 – zwykłe, kat usługi

Usługi remontowo-
budowlano-kamieniarskie. 
tel. kont. 663-001-719 

• KUPIĘ MOTORYNKE ROMET ITP 
514588005" – kat kupie/sprzedam

USŁUGI

Detektyw +48 797 320 007 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

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

• HYDRAULIK, nowe sieci 
i modernizacja starych, 
605 079 907 

• RUTPOŻ – Serwis ppoż. Nadarzyn, 
tel. 600-730-882 

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT 
GOTÓWKA 508 206 738 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie in-
ternetowej www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wy-
kazy z dnia 20.02.2019 r dla:
- nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży  
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej  
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Sadowej 11 A lokal 
nr 17 o pow. 21,50 m².

• 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 


