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Pruszków szuka rozwiązania problemu 
z mieszkaniami komunalnymi
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Pruszków podobnie 
jak inne miejscowości 
w Polsce boryka się 
z problemem braku odpo-
wiedniej liczby mieszkań 
komunalnych. Władze 
Pruszkowa szukają roz-
wiązania tego problemu. 

K olejka oczekujących na 
mieszkanie w Pruszko-
wie jest długa. Na lokal 
z zasobów komunal-

nych czeka aż 268 osób. Inwestycje 
związane z budową nowych domów 
komunalnych trwają lub są w przy-
gotowaniu. Jednak pruszkowscy 
włodarze postanowili skontrolować 
istniejące zasoby komunalne miasta 

i sprawdzić czy są one wykorzysty-
wane zgodnie z przeznaczeniem lub 
czy niektóre lokale nie stoją puste. 

Efekty pierwszych kontroli są już 
widoczne. – Po przeglądzie prze-
prowadzonym w dniach 4, 5, 18 
i 19 czerwca, gdzie skontrolowa-
no 31 budynków, mamy 13 lokali do 
odzyskania. Dodatkowo sprawdza-
my zadłużenia lokatorów względem 
miasta. Niejednokrotnie te zadłu-
żenia sięgają ponad 30 tys. zł więc 
przekładając to na stawki jakie lu-
dzie płacą są to zadłużenia z wie-
lu lat – poinformował nas Konrad 
Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa. 

Przeglądy to nie jedyne kroki jakie 
podejmują pruszkowscy włodarze 
w celu zminimalizowania problemu 
braku lokali komunalnych. Jak zapo-
wiadają to dopiero początek działań.
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wnioski z pomysłami działań kulturalno-sportowych 
oraz inwestycji złożyli mieszkańcy do Budżetu 
Obywatelskiego Pruszkowa na 2020 r.
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W czwartek, 11 lipca, na ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie doszło do 
zderzenia skutera i osobówki. Najprawdopodobniej zawinił kierowca 
jednośladu. – Kierujący skuterem najechał na tył jadącej przed nim 
mazdy. 25-letni kierowca był trzeźwy – mówi podkom. Karolina Kań-
ka, z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. EL

Nieścisłości w funkcjonowaniu CKiS? Prezydent powołał Zespół Kontrolny

T emat Centrum Kultu-
ry i Sportu budzi wie-
le emocji. Począwszy 
od wyglądu i lokali-

zacji budynku, po ofertę jaką 
serwuje mieszkańcom. Zdania 
jak zawsze są podzielne – jedni 
mocno krytykują, inni chwalą.

Tymczasem okazuje się, że 
urząd miasta wykrył nieści-
słości w funkcjonowaniu spół-
ki CKiS. Prezydent Pruszkowa 
Paweł Makuch powołał spe-
cjalny zespół, który ma zbadać 
dwie kwestie. Pierwsza z nich 
to różnica w kapitale zakłado-
wym spółki, którą wykrył biegły 

PRUSZKÓW
Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie 
znalazło się pod 
lupą. – Powołany 
zespół rozpoczął 
pracę  – poinformował 
4 lipca Paweł Makuch, 
prezydent Pruszkowa 
na swoim profilu 
facebookowym.

rewident. Mowa tu o kwocie 
blisko 14,5 mln zł. – Podczas 
powołania Spółki wartość ka-
pitału podstawowego, wska-
zana w akcie założycielskim, 
różni się od wartości składni-
ków majątkowych Miejskiego 
Zarządu Obiektów Sportowych 
w Pruszkowie, którego majątek 
wniesiony został do CKiS Sp. 
z o.o. Różnica ta może świad-
czyć o uchybieniach w czasie 
powoływania Spółki i co gorsze 
może doprowadzić do sytuacji, 
w której Miasto, jako jedyny 
udziałowiec, będzie musiało 
różnicę tę pokryć ze swojego 

Potrącona rowerzystka 
zmarła w szpitalu

rowerów. 60-letnia kobieta tra-
fiła do szpitala. Kierowca samo-
chodu był trzeźwy – mówiła nam 
w dniu zdarzenia podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Dzień później okazało się, że 
rowerzystka zmarła. – Otrzyma-
liśmy informacje, że kobieta po-
szkodowana w wypadku zmarła 
w szpitalu – poinformowała pod-
kom. Kańka.

Policja zmieniła kwalifikacje 
tego zdarzenia na wypadek ze 
skutkiem śmiertelnym. Trwa po-
stępowanie w tej sprawie, które 
wyjaśni przyczyny i okoliczności 
tego wypadku. SO

PRUSZKÓW
W środę 3 lipca na 
ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie potrącona 
została rowerzystka. Ko-
bieta zmarła w szpitalu. 

Opotrąceniu poinfor-
mował nas czytel-
nik Marek. – Potrą
cenie rowerzystki na 

ul. Sienkiewicza przy dworcu
PKP – napisał.

Po więcej informacji zwróci-
liśmy się do pruszkowskiej po-
licji. – Zgłoszenie o potrąceniu 
otrzymaliśmy o godzinie 9.35. Po-
jazd osobowy poruszał się od stro-
ny galerii handlowej w kierunku 
ul. Kościuszki. Do potrącenia 
doszło w rejonie przejścia dla 
pieszych i nieopodal drogi dla 

budżetu – wyjaśnia Makuch. 
Druga kwestia to ustalenie ja-
kie były kryteria wyboru pre-
zesa CKiS.

Prezydent powołał Zespół 
Kontrolny składający się z urzęd-
ników oraz radnych, którego 
zadaniem jest wyjaśnienie po-
wyższych kwestii. – Z uwagi na 
powagę sytuacji, bardzo pro-
szę nie wyciągać pochopnych 
wniosków i powstrzymać się 
od zbędnych komentarzy. Jak 
tylko zespół zakończy pracę 
i przedstawi wyniki, powia-
domię o nich – dodaje prezy-
dent Pruszkowa. AZ

Sprawdzenie 31 budynków to 
dopiero początek. Zwłaszcza, że 
w Pruszkowie bloków z mieszka-
niami komunalnymi jest aż 158, 
zatem do skontrolowania zosta-
ło jeszcze ponad 120 obiektów. 
Okazuje się, że sami mieszkań-
cy wskazują gdzie znajdują się 
wolne lokale. – Przychodzą do 
nas mieszkańcy i zgłaszają sy-
tuacje gdzie widzą, że lokal stoi 
pusty od długiego czasu albo co 
chwilę zmieniają się osoby miesz-
kające w danym mieszkaniu. Są 
podejrzenia podnajmowania ta-
kich lokali – zaznacza Sipiera. 
– Co więcej ostatni taki przegląd 
był robiony w 1996 roku, więc 
dość dawno. Zdecydowaliśmy 
się sprawdzić to, co mamy w za-
sobach komunalnych i w jakim 
stanie są mieszkania i budynki 
– dodaje wiceprezydent.  

W przypadku gdy urząd odkry-
je, że mieszkanie jest wynajmowa-
ne przez najemcę wdrażana jest 
procedura wypowiedzenia umowy 

z głównym najemcą mieszkania.  
– Takiego mieszkania podnajmo-
wać nie można i to jest argument 
do wypowiedzenia umowy – pod-
kreśla wiceprezydent. 

Można więc powiedzieć, że dzię-
ki czerwcowym przeglądom kolejka 
oczekujących na przydział miesz-
kania komunalnego nieznacznie się 
zmniejszy. Władze Pruszkowa zdają 

sobie sprawę , że nawet po spraw-
dzeniu wszystkich budynków nie 
uda się znaleźć prawie 270 wolnych 
mieszkań. – To nie jest kwestia do 
załatwienia w ciągu jednego roku. 
To jest proces, który będzie trwał. 
Analizujemy na bieżąco grunty, 
które są w naszym posiadaniu. 
Rozważamy możliwość rozbu-
dowy tych budynków komunal-
nych, które mamy. Już kilka takich 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 wstępnych koncepcji jest robionych. 
Powstaje też ta największa – na 
działkę przy ul. Lipowej, na której 
na pewno znajdą się mieszkania 
– mówi nam Konrad Sipiera. – Tu 
nie jest ważne czy to będzie lepsze 
lokum czy inny wymyślony przez 
nas program. Rozważana będzie 
każda możliwość która umożliwi 
stworzenie jak największej liczby 

lokali dla naszych mieszkańców 
w jak  najkrótszym czasie. Roz-
wiązania będą musiały być takie, 
jakich do tej pory w Pruszkowie 
nie było – dodaje Sipiera. 

W realizacji i przygotowaniu 
są również kolejne inwestycje 
w budownictwo komunalne. Pod 
koniec bieżącego roku gotowy po-
winien być blok przy ul. 3 Maja, 
w którym znajdzie się 15 miesz-

Pruszków szuka rozwiązania problemu 
z mieszkaniami komunalnymi

kań. W przyszłym roku ma nato-
miast rozpocząć się budowa bloku 
przy ul. Łączniczek AK. Tu zapro-
jektowano 22 lokale komunalne.  
– Będziemy chcieli te mieszkania 
w pierwszej kolejności rozdyspo-
nować nie tylko wśród listy ocze-
kujących na przydział, ale również 
tych, którzy już mieszkają w bu-
dynkach komunalnych, a chcą je 
zamienić – zaznacza Sipiera. 

Czy miasto nie boi się nagłego 
wzrostu liczby wniosków o przy-
dział mieszkań komunalnych? 
Okazuje się, że nie. – Od tego jest 
komisja mieszkaniowa. To jej 
członkowie spotykają się z miesz-
kańcami starającymi się o przy-
dział lokalu, poznają sytuację ży-
ciową i materialną. Te spotkania są 
dla nas ważne, bo z samego doku-
mentu nie dowiemy się dokładnie 
w jakiej sytuacji jest dany miesz-
kaniec – dodaje wiceprezydent. 

Konrad Sipiera zdradził nam 
również, że urząd pracuje nad 
nowym programem budowy 
i przydziału mieszkań z zasobu 
komunalnego miasta. AZ

94

Na liście oczekujących na przydział 
mieszkania komunalnego 
w Pruszkowie jest 268 osób.
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Urodziny lodziarni a’Morello  
w Pruszkowie oraz w Brwinowie! 

Lodziarnie a’Morello mieszczą 

się w Pruszkowie przy ulicy 

Polnej 16, w miłym i spokoj-

nym miejscu oraz w Brwino-

wie przy ulicy Rynek 4. Od 

samego początku ideą tych 

lodziarni jest dostarczenie jak 

najlepszej jakości produktów, 

w przystępnej cenie i w tak 

doskonałych smakach jak to 

tylko możliwe.

Specjalnością a’Morello są lody 

produkowane w pruszkowskiej 

lodziarni według własnych, 

oryginalnych receptur. Lody 

sporządzane są z najwyższą 

starannością i dbałością o każ-

dy szczegół. Produkcja lodów 

jest sztuką, więc każdy składnik  

i każdy jego gram ma znaczenie! 

W lodach z a’Morello nie ma 

kompromisów – tworzone są  

z prawdziwej śmietany, owo- 

ców, czekolady, orzechów i wie-

lu innych produktów, zawsze 

najwyższej jakości. 

Inspiracją do tworzenia nowych 

smaków są również Klienci, któ-

rzy dzielą się swoimi pomysła-

mi podczas Festiwalów Sma- 

ków organizowanych cyklicz-

nie w lodziarniach a’Morello.   

W najbliższym czasie reali- 

zując pomysły Klientów, któ-

rych wyobraźnia sięga bardzo 

daleko, produkowane będą 

nowe lody o nazwach: Seb-

ciowe, Śmieszny Zenek czy 

Leśny Ludzik. 

Lodziarne a’Morello wycho-

dząc naprzeciw zapotrzebo-

waniu Klientów mają w swojej 

ofercie również bogaty wybór 

ciast, ciasteczek, rurek na- 

dziewanych świeżą bitą śmie-

taną oraz tortów. 

W a’Morello można również 

napić się aromatycznej kawy, 

prawdziwych herbat, smo-

othie czy lemoniady. Czy pi-

liście specjalność z Wysp 

Kanaryjskich – kawę leche 

leche? W a’Morello możecie 

jej skosztować. A może macie 

ochotę na gofry bąbelko-

we z lodami? PYCHOTA!!!  

Zapraszamy!

Z okazji jubileuszu a’More-

llo przygotowaliśmy kon-

kurs, więcej informacji na  

www.WPR24.pl.

Minął już rok odkąd lodziarnie a’Morello otworzyły swoje gościnne drzwi dla miesz-
kańców Pruszkowa i Brwinowa. Oba te miejsca słyną z doskonałych lodów własnej 
produkcji, ale nie tylko. W ofercie można znaleźć znaczenie więcej.

R E K L A M A

Wkładacie państwo serce, zaangażowanie, poświęcacie niejednokrotnie prywatny czas na to by 
służyć mieszkańcom tego miasta i za to przed państwem chylę czoła i z całego serca dziękuję. 
Jeżeli to wotum zaufania za rok 2018 związane jest personalnie z moją osobą, to też państwa jako 
pracowników przepraszam. Kłaniam się przed państwem bardzo nisko i z całego serca dziękuję 
– powiedział do pracowników urzędu Paweł Makuch Prezydent Pruszkowa po nieotrzymaniu wotum zaufania od radnych
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REGION
We wrześniu miną dwa 
lata od rozpoczęcia mo-
dernizacji podmiejskiej 
linii kolejowej nr 447, 
a końca tej inwestycji nie 
widać. Kolejarze unikają 
precyzyjnej odpowiedzi 
o terminy zakończenia 
poszczególnych zadań, 
w tym remontu przejść 
podziemnych i budowy 
tunelu w ul. Działkowej.

R ozkopane przejścia, 
tymczasowe ścieżki na 
peron, wielki plac bu-
dowy wokół podmiej-

skiej linii kolejowej to od miesięcy 
zmora pasażerów z naszego regio-
nu. „Tylko” od miesięcy, bo przez 
pierwszy rok remontu linii 447 
ruch kolejowy był wstrzymany. 

Niekończąca się historia, 
czyli co z remontem linii 447

Paradoksalnie prawdziwe uciąż-
liwości zaczęły się po jego przy-
wróceniu. Okazało się bowiem, 
że aby wsiąść do pociągu trze-
ba nadkładać drogi i korzystać 
z niewygodnych tymczasowych 
przejść w poziomie torów. Tak 
było m.in. w Pruszkowie, Brwi-
nowie, Piastowie czy Milanówku. 
Zniknęły też autobusy komuni-
kacji zastępczej, do których wie-

le osób zdążyło się przyzwyczaić.
Szybko okazało się też, że sytuacja 

nie poprawi się szybko. Już w paź-
dzierniku ubiegłego roku mówiło 
się o kilkumiesięcznych opóźnie-
niach w pracach na linii 447. Od-
powiedzialna za to spółka PKP PLK 
zapewniała najpierw, że z przejść 

podziemnych pasażerowie sko-
rzystają do końca marca, potem 
do końca października. Teraz po-
jawiają się jednak pogłoski, że i ten 
termin nie zostanie dotrzymany. 
Pod znakiem zapytania stoi też data 
oddania do użytku tunelu w ciągu 
pruszkowskiej ul. Działkowej. Na 
placu budowy tej ważnej dla miasta 
przeprawy rzadko spotkać można 
robotników. Na nasze pytanie o to, 

kiedy przeprawa zostanie udostęp-
niona otrzymaliśmy odpowiedź 
więcej niż lakoniczną. – Wykona-
na została konstrukcja tunelu, płyta 
denna wraz z izolacją. Obecnie wy-
konawca pracuje nad konstrukcją 
klatek schodowych oraz wykonuje 
roboty związane z wykończeniem 

konstrukcji. Niebawem przystąpi 
do montażu odwodnienia tune-
lu, obudowania ścian szczelino-
wych panelami, wykonania robót 
brukarskich, drogowych i układu 
dróg dojazdowych. Planuje się, 
że obiekt będzie dostępny jesie-
nią – zaznaczył Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK.

Kolejarzy zapytaliśmy
także o zaawansowanie prac 
na innych odcinkach linii. 
To pytanie na razie pozosta-
je bez odpowiedzi.

Tymczasem z pisma PKP 
PLK upublicznionego przez 
przewodniczącą rady miasta 
w Milanówku, Janinę Moławę, 
wynika, że termin ukończenia 
remontu przejścia podziemne-
go w mieście-ogrodzie to już 
nie koniec października, a ko-
niec listopada. Czy kolejny ta-
ki „poślizg” szykuje się również 
w Pruszkowie? Naszych czytel-
ników poinformujemy jak tylko 
uzyskamy oficjalne stanowisko 
PLK w tej sprawie. EL

Podrabiana biżuteria za trzy 
miliony złotych

jubilerskie ze znakami znanych 
światowych marek sprzedawa-
ne były w podejrzanie niskiej ce-
nie. Wątpliwości funkcjonariuszy 
co do autentyczności sprzeda-
wanych kosztowności potwier-
dził powołany do ich oceny biegły. 
Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli 
919 sztuk pierścionków, kolczyków 
i naszyjników wykonanych ze zło-
ta o szacunkowej wartości ponad 
3 mln złotych – informuje KAS.

Za wprowadzanie do obrotu to-
warów z podrobionymi znakami 
towarowymi grozi grzywna, ogra-
niczenie lub pozbawienie wolno-
ści do dwóch lat. W przypadku 
uporczywego uprawiania tego 
procederu kara może być jesz-
cze wyższa. EL

REGION
Funkcjonariusze Krajo-
wej Izby Skarbowej 
w czasie kontroli 
w Wólce Kosowskiej 
zabezpieczyli podrabia-
ną biżuterię o wartości 
ponad trzech 
milionów złotych. 

W rękach KAS zna-
lazło się ponad 
900 sztuk złotej 
biżuterii ozna-

czonych logo znanych produ-
centów. W Wólce te „markowe” 
pierścionki czy kolczyki można 
było jednak kupić zaskakująco ta-
nio… – Funkcjonariusze Mazowiec-
kiego Urzędu Celno-Skarbowego 
skontrolowali w Wólce Kosow-
skiej stoiska z biżuterią. Wyroby 
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Nowa linia kolejowa 
do Pruszkowa i Nadarzyna?

PLK wskazuje także potrzebę 
budowy po 2027 roku nowej 
linii średnicowej, a jedynym 
z możliwych przebiegów jest 
Warszawa Wileńska/Warszawa 
Gdańska – Warszawa Główna/
Warszawa Służewiec.

To ogólne założenia. Dużo 
ciekawsze dla naszego regionu 
są szczegóły. W koncepcji ujęto 
bowiem linię kolejową Płocho-
cin-Pruszków oraz Parzniew-
-Nadarzyn-Grójec. Pierwsza 
łączyłaby się z istniejącym ukła-
dem torowym linii nr 1, druga 
prowadziła na południe z odno-
gą w stronę lotniska na Okęciu.

REGION
PKP PLK przedstawiły 
„Master Plan”, czyli 
koncepcję rozwoju 
transportu kolejowego 
w aglomeracji warszaw-
skiej. Są niespodzianki, 
jak np. pomysł budowy 
linii kolejowych 
z Pomiechówka 
do Pruszkowa 
i z Parzniewa przez 
Nadarzyn do Grójca.

P lany PLK robią wra-
żenie. – Założona jest 
rozbudowa linii wylo-
towych z Warszaw-

skiego Węzła Komunikacyjnego 
do układów czterotorowych, 
w szczególności: Warszawa – 
Otwock, Warszawa – Legio-
nowo, Wołomin – Tłuszcz, 
Warszawa – Sulejówek Miłosna, 
Warszawa – Piaseczno. Roz-
budowa pozwoli na przejazd 
do kilkunastu pociągów wię-
cej w godzinie oraz możliwość 
realizacji cyklicznego rozkładu 
jazdy pociągów pasażerskich – 
zaznaczają kolejarze.

Nowe linie mają powstać 
w relacjach Warszawa Chosz-
czówka – Nasielsk – Kątne, War-
szawa Wschodnia – Zielonka, 
Warszawa Zachodnia – CPK – 
Łódź. Modernizacja czeka li-
nię do Konstancina Jeziornej. 

Plany PLK mają na razie cha-
rakter wstępny. Dwie nowe li-
nie kolejowe w naszym regionie 
miałyby powstać w perspek-
tywie po 2027 roku. Najpierw 
kolejarze skupią się na reali-
zacji dużych przedsięwzięć jak 
np. przebudowa stacji Warsza-
wa Zachodnia.

Biorąc jednak pod uwagę 
w jakim tempie przebiega mo-
dernizacja podmiejskiej linii ko-
lejowej nr 447 i jaki poślizg PLK 
ma np. w dokończeniu prac na 
stacji w Pruszkowie, także tę da-
tę można chyba traktować bar-
dziej jak luźną propozycję. EL
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Pod znakiem zapytania stoi data oddania 
do użytku tunelu w ciągu pruszkowskiej 
ul. Działkowej. Na placu budowy rzadko 
można spotkać robotników. 
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PRUSZKÓW

Przewrócił się na skuterze, 
bo… był pijany

Zdarzenie miało miejsce 30 czerwca. Jeden z prze-
chodniów, zauważył jak kierowca skutera porusza 
się ze znaczną prędkością, a w pewnym momen-
cie nagle przewraca się. 45-letni mężczyzna jadący 
jednośladem nie odniósł żadnych obrażeń. Jednak 
to był dopiero początek sprawy… Przybyli na miej-
sce policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. 
Po tym jak przewieźli go na komendę i przebadali 

alkomatem, wyszło na jaw, że kierowca podróżował 
skuterem mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. 
– 45-latek odpowie niebawem za jazdę pojazdem me-
chanicznym w stanie nietrzeźwości. Za przestępstwo 
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks 
karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności 
– podkreśla podkom. Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.  SO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U.  z 2018  r.,  poz.  1474)  zawiadamia  się,  że w dniu 24.05.2019  r.,  zostało 
wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie 
budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się  
z istniejącą droga rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4  
w m. Czubin gmina Brwinów.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, repre-
zentowany przez pełnomocnika – Pana Adama Rączkowskiego.
Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy 
Brwinów).

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
obręb 0002 Czubin – działka o nr ewid.: 74, 76/1;

Numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na rzecz jednost-
ki samorządu terytorialnego, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 0002 – działka o nr ewid.: 16 (16/1, 16/2); 18/1 (18/3, 18/4); 

Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę urządzeń  infrastruktury 
technicznej:
obręb 0002  – działka o nr ew. 16/1; 18/3; 20; 22; 23;

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
nr 7 POK, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentu-
alne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za doko-
nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-I.7820.2.10.2019.LK

Złóż wniosek o 300 i 500+
dochodów. Podobnie jak w przy-
padku wcześniej składanych 
wniosków o przyznanie 500+ 
i tym razem rodzice mogą skła-
dać dokumenty elektronicznie. 
Można to zrobić za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej, 
portalu Emp@tia czy platformy 
ZUS. Wnioski w formie papie-
rowej będzie można składać od 
1 sierpnia. Jeśli wniosek trafi do 
urzędu w lipcu lub sierpniu, to 
wyrównanie zostanie wypłacone  
do 31 października. Natomiast  
wypłata pieniędzy z wniosków 

REGION
Od 1 lipca można skła-
dać wnioski o przyzna-
nie świadczenia 500+ 
na pierwsze dziecko 
oraz na dofinansowanie 
wyprawki szkolnej. 

Z godnie z nowymi prze-
pisami od 1 lipca świad-
czenie 500+ przysługuje 
na pierwsze dziecko 

niezależnie od uzyskiwanych 

złożonych we wrześniu ma nastą-
pić najpóźniej do końca listopada.

Od początku lipca można skła-
dać wnioski o przyznanie dofi-
nansowania wyprawki szkolnej, 
czyli popularnego 300+. Świad-
czenie „Dobry Start” przysługuje 
raz w roku i obejmuje wszystkie 
dzieci do 20. roku życia, a w przy- 
padku dzieci niepełnospraw-
nych do 24. roku życia. Świad-
czenie nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do zerówki. Wnio-
ski składa się tak samo jak doku-
menty o przyznanie 500+.   AZ

Drugi etap budowy  
ul. Wolności w Parzniewie

ul. Działkowej. Teraz ul. Wolności 
ma połączyć się z ul. Przyszłości, 
co sprawi, że dojazd będzie jesz-
cze wygodniejszy i krótszy.

BRWINÓW
Urząd gminy  
w Brwinowie ogłosił 
przetarg na budowę 
przedłużenia ul. Wolności  
w Parzniewie ul. Przy-
szłości. Prace mogą roz-
począć się i zakończyć 
jeszcze w tym roku.

T o drugi etap budowy 
tej ulicy. Pierwszy frag- 
ment od ul. Solidar-
ności do ul. Młodości 

wybudowano w zeszłym ro-
ku. Duże osiedle mieszkaniowe 
w Parzniewie zyskało w ten spo- 
sób alternatywę dla zniszczonej  

Zakres prac przewiduje budo-
wę jezdni o szerokości 6 metrów, 
ronda, chodnika, ciągu pieszo-
-rowerowego, 60 miejsc par-
kingowych, zjazdów, kanalizacji, 
oświetlenia, rowów i całej nie-
zbędnej infrastruktury technicznej.  
– Na skrzyżowaniu z przyszłą uli-
cą Opatrzności zaprojektowaliś- 
my rondo. To będzie droga m.in do 
szkoły, kluczowa na terenie osiedla. 
Pojawią się miejsca parkingowe 
z oświetleniem, ścieżka rowerowa, 
chodnik – mówi nam Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Termin realizacji prac do  
29 listopada tego roku. Drugi etap 
budowy ul. Wolności umożli- 
wiło dofinansowanie z Fundusz 
Dróg Samorządowych.  EL

Podawał środki usypiające  
i gwałcił. Jest akt oskarżenia

na podaniu środka usypiają-
cego do obcowania płciowego, 
a także doprowadzenia prze-
mocą jednej z pokrzywdzonych 
do wykonania innej czynności 
seksualnej oraz przestępstwa 
usiłowania zgwałcenia – in-
formuje prokurator Agnieszka 
Zabłocka-Konopka, rzecznik 
prasowy Prokuratury Regio-
nalnej w Warszawie.

Jak dodaje, materiał dowo-
dowy w tej sprawie jest obszer-
ny i nie jest to jeszcze ostatnie 
słowo śledczych. Cały czas trwa 
postępowanie w sprawie nie-
prawidłowości w zarządzaniu 

REGION
Prokuratura Regionalna 
w Warszawie wniosła 
akt oskarżenia przeciw-
ko Andrzejowi P., tre-
nerowi żeńskiej kadry 
narodowej kolarstwa 
górskiego i dyrektorowi 
sportowemu w Polskim 
Związku Kolarskim. 
Mężczyzna podejrzewa-
ny jest m.in. o gwałt.

T o finał kilkumiesięcz-
nej pracy prokuratu-
ry. Przypomnijmy, że 
do zatrzymania An-

drzeja P. doszło pod koniec 
ubiegłego roku i od tamtego 
momentu przebywa on w aresz-
cie. – Andrzej P. został oskarżo-
ny o popełnienie przestępstw 
stanowiących czyny zabronione 
przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności, których dopu-
ścił się wobec dwóch zawodni-
czek kadry kolarstwa górskiego 
(MTB) Polskiego Związku Ko-
larskiego oraz kobiety biorącej 
udział w jednym ze zgrupo-
wań kadrowo-grupowych ko-
larstwa górskiego. Oskarżenie 
dotyczy przestępstw zgwałce-
nia poprzez doprowadzenie 
pokrzywdzonych przemocą 
oraz podstępem polegającym 

majątkiem PZKol przez An-
drzeja P. – Wszczęto śledztwo 
w sprawie nadużycia udzielo-
nych uprawnień lub niedopeł-
nienia ciążących obowiązków 
w latach 2010-2017 w Pruszko-
wie,  przez osoby obowiązane 
na podstawie przepisu ustawy 
do zajmowania się sprawami 
majątkowymi Polskiego Związ-
ku Kolarskiego oraz wyrzą-
dzenia w ten sposób w mieniu 
Polskiego Związku Kolarskiego 
szkody majątkowej w wielkich 
rozmiarach, które pozostaje 
w toku – czytamy w komuni-
kacie prokuratury.  EL
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwały nr VII/90/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek 
nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś. Granice 
obszaru planu obejmują obszar wymienionych powyżej działek ewidencyjnych 
w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś w ich granicach ewidencyjnych. 
Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia terenu, zasad kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zmierzające do zmiany obowiązującego 
planu miejscowego mającej na celu zmniejszenie dopuszczonej maksymalnej 
powierzchni sprzedaży dla obiektów handlowych lub zakazu ich lokalizowania 
na tym terenie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) 
zawiadamiam, że Gmina Michałowice przystępuje do postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującej 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do projektu planu miejscowego i projektu prognozy 
oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 9 sierpnia 
2019 r. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na 
adres 05-816 Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do 
protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 209 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail sekretariat@michalowice.pl. 
Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy 
organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy 
Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice
mgr Małgorzata Pachecka

(-)

O G Ł O S Z E N I A

RUSZYŁA
REKRUTACJA

DO NOWEJ FABRYKI
W BŁONIU

Od 3000 zł brutto
na start + premie!
Umowa o pracę bezpośrednio
u Klienta!
Bezpłatny dojazd!
Klimatyzowana hala 
i nowoczesny park maszynowy!
Bezpłatna opieka medyczna!
Praca dla każdego!

Umowa o pracę bezpośrednio

695 061 545 aleksandra.warpas@adecco.pl
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poznasz - polubisz

LATO Z POLSKĄ KOMEDIĄ

06.07
13.07
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08

Chłopaki nie płaczą

Seksmisja

Ile waży koń trojański

Lejdis

Kiler i Kiler-ów 2-óch

Nigdy w życiu

Kogel-mogel

Vinci

Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: Lipiec 21:30/Sierpień 20:30

Wakacyjne soboty

Organizator
Sponsor główny Współorganizator Sponsor PartnerzyWspółorganizator Sponsor

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.

Hala przy Westfala 
przejdzie „lifting”

Grodziski magistrat rozpisał przetarg na hali spor-
towej przy ul. Westfala. Ma to być pierwszy etap 
zmian. Jakich? Przede wszystkich tych niewidocz-
nych gołym okiem, ale niezbędnych dla funkcjono-
wania grodziskiej areny. Chodzi m.in. o instalację 
oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, instalację 
osłon, a także malowanie ścian i konstrukcji sta-
lowej hali. – W tym roku zrobimy kwestie związane 

z chłodzeniem powietrza i z wentylacją, oświetleniem, 
zabezpieczeniem ścian. W przyszłym roku chcemy 
wymienić podłogę i trybuny – wylicza Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Na 
oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem mo-
dernizacji urząd czeka do 25 lipca. Jeśli uda się wyło-
nić zwycięzcę i podpisać umowę, to prace powinny 
zakończyć się w drugiej połowie października. EL

KOSZYKÓWKA

Jacek Rybczyński, były 
koszykarz i do niedawna 
trener Lidera Pruszków 
zbudował nowy zespół 
seniorek, w skład które-
go wchodzą dobrze zna-
ne mieszkańcom Prusz-
kowa zawodniczki. Pod 
barwami MKS Pruszków 
chcą walczyć w 1 lidze. 
W tym celu złożono już 
wniosek o dziką kartę.

T ak jak podczas gry, 
w świecie koszykar-
skim bywają zaska-
kujące zwroty akcji. 

30 czerwca Jacek Rybczyński za-
kończył współpracę z klubem Li-
der Pruszków. Jednak dalej będzie 
kontynuował to, co zaczął. – 5 lat 

poświęciłem poprzedniemu klu-
bowi. Osiągnęliśmy w ostatnim 
sezonie jak i rok temu świetny 
wynik sportowy – wicemistrzo-
stwo 1 ligi (detale zdecydowały 
o niewygraniu ligi), niestety mo-
ja wizja dalszego prowadzenia ze-
społu 1 ligowego i utrzymania go 
na czołowych miejscach nie miała 
poparcia w zarządzie – wyjaśnia 
Rybczyński. Zależy mi również 
na tym, aby młode zawodniczki, 
które mniej grają w 1 lidze mo-
gły podnosić swoje umiejętności 
w 2 lidze i rozgrywkach młodzie-
żowych w ramach umów szkole-
niowych, czego niestety nie udało 
mi się wyegzekwować od władz 
klubu w minionym sezonie. Poza 
tym Lider Pruszków zarówno wo-
bec mnie, zawodniczek oraz firm 
z usług, których korzystał ma spo-
re zaległości finansowe – dodaje.

Jak twierdzi trener zawsze za-
leżało mu na tym, aby wygrywać 
i rozwijać umiejętności sporto-
we zawodniczek.

Zaborska, Monik Bieniek, Kasia 
Szyler, Oliwia Tomiałowicz, Ali-
cja Wawrzyniak, Marzena Marci-
niak. – Mamy podpisane umowy 
z tymi zawodniczkami. Myślę, że 
mieszkańcy Pruszkowa i nie tylko 
doskonale je znają. Zupełnie no-
wymi zawodniczkami będą Kaja 
Grygiel, Paulina Kuczyńska, Do-
minika Poleszak, Laura Ślapska, 
Gabriela Piech. Mamy jeszcze nie-
pisaną umowę z Kingą Dzierbic-
ką i Agnieszką Myślak, które w tej 
chwili leczą kontuzje. Gdy tylko le-
karz im pozwoli wrócą do grania 
w MKS. Mamy też świetnego asy-
stenta motorycznego Wojciecha 
Pielecha – wyjaśnia Rybczyński.

Deklarację finansowania pierw-
szoligowego zespołu złożyło już 
kilku sponsorów, klub zamierza 
ubiegać się też o miejską dotację 
oraz stypendia dla zawodniczek. 
Decyzja o przyznaniu dzikiej kar-
ty zostanie podjęta przez Polski 
Związek Koszykówki najpóźniej 
do 10 sierpnia. SO

Koszykarki te same, drużyna nowa. 
Zamierzają walczyć w 1 lidze

Nie jest tajemnicą, że Lider 
Pruszków boryka się z proble-
mami finansowymi. Sam klub za-
łożył zbiórkę na portalu zrzutka.pl 
prosząc o fundusze, aby móc dalej 
grać. Problem w tym, że z dawne-
go klubu niewiele zostało. Znacz-
na część zawodniczek dalej będzie 
grać z Jackiem Rybczyńskim, ale 
pod barwami MKS Pruszków. Bę-
dzie to nowy pierwszoligowy ze-
spół. – Koncepcja przedstawiona 
przez Jacka Rybczyńskiego była dla 
nas zaskoczeniem, uznaliśmy jed-
nak, że jest na tyle przemyślana 
i interesująca, że warto ją zreali-
zować – mówi Grzegorz Kwasi-
borski, prezes MKS Pruszków. 
– Dla nas drużyna pierwszoligo-
wa to najwyższy element pira-
midy szkoleniowej, dodatkowe 
narzędzie promocji koszykówki 
wśród najmłodszych dziewczy-
nek i chłopców, tak aby zachę-
cić ich do rozpoczęcia treningów 
oraz inspiracja dla już trenują-
cych – wyjaśnia Kwasiborski.

Seniorski zespół MKS ma być 
zbudowany w oparciu o zawod-
niczki z doświadczeniem w pierw-
szej lidze, od kilku lat związane 
z mazowiecką koszykówką. Skład 
zostanie uzupełniony przez wy-
różniające się koszykarki UKS 
Nowa Wieś, z którym to klubem 

współpracuje od kilku lat MKS 
Pruszków. Równocześnie naj-
młodsze zawodniczki pierwszo-
ligowej ekipy wesprą UKS Nowa 
Wieś w rozgrywkach drugoligo-
wych i U22. Jak dowiedzieliśmy się 
od Jacka Rybczyńskiego w skład 
nowego zespołu wejdą: Karolina 
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REGION

Półtoraroczne dziecko 
zabrane od pijanych rodziców

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca policjanci zatrzymali 
rodziców półtorarocznego dziecka. – Policjanci z po-
lecenia dyżurnego żyrardowskiej komendy udali się na 
obrzeża miasta Żyrardów gdzie miało dojść do zdarzenia 
drogowego. Patrol zauważył pojazd marki Opel Astra, 
który uderzył w słup energetyczny oraz w siatkę pose-
sji. Na miejscu jednak nie było żadnych osób. Po krót-
kiej obserwacji terenu dostrzegli kobietę i mężczyznę 

wraz z 1,5 rocznym dzieckiem. Podczas prowadzonej roz-
mowy mundurowi wyczuli od kobiety woń alkoholu, 
a u dziecka zauważyli odrapania i zasinienia – informuje 
st. post. Monika Helińska. Mundurowi wezwali pogotowie, 
które zabrało malucha do szpitala. Przebadali też opieku-
nów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 
25-letnia kobieta miała 2 promile, jej o rok młodszy part-
ner ponad 1,6 promila. Oboje trafili do policyjnej celi. EL

Zaprojektują łącznik Sienkiewicza 
i Zimińskiej-Sygietyńskiej

projektowej dla tego przedsię-
wzięcia. Chodzi o nowy odcinek 
do skrzyżowania z ul. Owoco-
wą, budowę jezdni, chodnika, 
ścieżki rowerowej, odwodnienia. 

W tym samym przetargu 
uwzględniono jeszcze trzy inne 
zadania. To projekt przebudowy Al. 
Tysiąclecia w Piastowie od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką 719 do 
wiaduktu nad linią kolejową, pro-
jekt budowy ronda na skrzyżowaniu 

PRUSZKÓW
Powiat pruszkowski 
zabiera się za przygoto-
wanie projektu prze-
budowy kilku dróg, 
w tym ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie i połącze-
nia jej z ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej.

P rzedłużenie ul. Sien-
kiewicza do ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyń-
skiej w Pruszkowie to 

element wspólnej strategii ko-
munikacyjnej miasta i powiatu. 
Obecnie trwa przebudowa dru-
giej z tych ulic. 

Kolejnym elementem tej dro-
gowej układanki ma być prze-
dłużenie ul. Sienkiewicza do 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 
W ten sposób powstać ma „mała 
obwodnica” centrum Pruszkowa. 
Władze powiatu ogłosiły przetarg 
na przygotowanie dokumentacji 

ul. Platanowej i drogi powiatowej 
nr 3103W w Młochowie oraz pro-
jekt przebudowy drogi powiatowej 
1509W na odcinku od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką 720 do mo-
stu na Rokitnicy oraz na odcinku 
od skrzyżowania z drogą powia-
tową 4108W do granicy powiatu.

Dokumentacja ma być goto-
wa w ciągu 122 dni od momen-
tu podpisania umowy z wybra-
ną firmą. EL

Tragedia w Żółwinie. 
Zmarł podczas gry w piłkę

Na miejscu byli obecni stra-
żacy z OSP Żółwin. – Przez po-
nad godzinę trwała walka o życie 
młodego sportowca na boisku 
orlik w Żółwinie. Po nierównej 
walce, wylanych litrach potu, 
mimo starań wielu osób i służb 
nie udało się tym razem urato-
wać życia. Łączymy się w bólu 
i smutku z rodziną i najbliższy-
mi znajomymi – poinformowa-
li strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żółwinie.

Na ten moment trudno 
stwierdzić co dokładnie by-
ło przyczyną śmierci. Decyzją 

ŻÓŁWIN
3 lipca wieczorem na 
boisku w Żółwinie trwał 
mecz w piłkę nożną. 
W czasie gry zderzyło 
się dwóch zawodników. 
Jeden z nich, mimo 
długiej reanimacji, 
zmarł na miejscu.

T ragedia rozegrała się 
około godziny 20.00 
na żółwińskim orli-
ku. Podczas gry zmarł 

32-letni mężczyzna. – Po godz. 
20.00 otrzymaliśmy informacje 
o tym, że zderzyło się dwóch 
graczy na boisku w Żółwinie 
i jeden z nich stracił przytom-
ność. Mężczyzna był reani-
mowany, niestety mimo akcji 
ratunkowej zmarł na miejscu. 
Miał 32 lata – wyjaśnia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

prokuratury przeprowadzona 
zostanie sekcja zwłok, po któ-
rej znane będą okoliczności te-
go zdarzenia.

Okazało się, że zmarły 32-la-
tek to Jakub „Jamaj” Skrzyp-
kowski. 32-latek był jednym 
z najlepszych snowboardzistów 
i wakeboardzistów w Polsce. Or-
ganizował m.in. zawody „Oscyp”.

Na ten moment trudno stwier-
dzić co dokładnie było przyczy-
ną śmierci. Decyzją prokuratury 
przeprowadzona zostanie sekcja 
zwłok, po której znane będą oko-
liczności tego zdarzenia. SO
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Święto policji i piknik rodzinny
i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. 
Po apelu czas na wspólne święto-
wanie podczas pikniku pod hasłem 
„Bezpieczny Powiat Pruszkowski”. – 
Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą 
dla siebie szereg atrakcji. Będzie to 
wyjątkowy czas dla funkcjonariu-
szy, ponieważ w tym roku przypa-
da setna rocznica powołania Policji 
Państwowej – mówi podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej komendy powia-
towej. Początek pikniku o godz. 
13.30 w rejonie ulic Piłsudskiego 
i Przejazd. W programie m.in. po-
kaz starych radiowozów, psy i ko-
nie policyjne, w tym pokaz bojowy 

IMPREZA
W niedzielę, 14 lipca, 
w Brwinowie odbędzie 
się wielkie policyjne 
święto. W programie 
ciekawe pokazy, piknik 
rodzinny i wiele atrakcji.

I mpreza organizowana jest 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Pruszkowie. Roz-
pocznie się od uroczyste-

go apelu o godz. 12.30 na rynku 
w Brwinowie z udziałem Kom-
panii Reprezentacyjnej Oddzia-
łów Prewencji Policji w Warszawie 

psów (Wydział Wywiadowczo-Pa-
trolowy Komendy Stołecznej Poli-
cji), pokaz bojowy Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji w Warszawie (godz. 
14:00), pokaz sprzętu i techniki 
policyjnej, gry, zabawy i anima-
cje dla najmłodszych, miastecz-
ko ruchu drogowego, stanowiska 
promocyjne Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie, Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, gmin 
z terenu Powiatu Pruszkowskie-
go oraz innych instytucji współ-
pracujących z KPP. Do tego prze-
pyszna grochówka, wata cukrowa
i niebieskie lody. EL

Varius Manx 
na Dniu Milanówka

potrafi zanucić chyba każdy. Ale 
koncert Varius Manx nie będzie 
jedyną atrakcją podczas Dnia Mi-
lanówka. W bogatym programie 

imprezy znalazło się wiele inte-
resujących punktów.

Początek o godz. 13.00 od emocji 
sportowych i kulinarnych. Na mu-
rawie stadionu przy ul. Turczynek 

KONCERT
To będzie mocny akcent 
na zakończenie wakacji. 
31 sierpnia Milanówek 
odwiedzi zespół Varius 
Manx. Koncert na 
stadionie miejskim 
będzie zwieńczeniem 
święta miasta.

G wiazda wieczoru to 
zespół znany i lubia-
ny. Z pewnością nie 
zabraknie jego naj-

większych hitów. A te z pamięci 

zobaczymy zmagania ligowe KS 
Milan Milanówek. O tej samej 
porze rozpocznie się zlot food 
trucków. Widowiskowe zawody 
Freestyle Motocross rozpoczną się 
o godz. 14.00. W tym samym cza-
sie na najmłodszych czekać będą 
animacje, wesołe miasteczko, a ro-
dzice odpoczną w strefie relaksu. 
Od godz. 15.00 rozbrzmi muzyka. 
Zadba o to DJ, będzie można też 
wziąć udział w zajęciach zumby. 

Po godz. 18.00 główna część 
koncertowa. Najpierw publicz-
ność rozgrzeje Florence Jenkins 
Project, a następnie Sonia M. 
O godz. 20.00 na scenie zoba-
czymy Varius Manx. EL

Koncert na 
stadionie 
miejskim będzie 
zwieńczeniem 
święta miasta.

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  
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OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

R E K L A M A
A

RC
H

IW
U

M
 



W I A D O M O Ś C I 07
P i ą t e k ,  1 2  L I P C A  2 0 1 9

RODZICU!
SZUKASZ WYJĄTKOWEGO MIEJSCA 

DLA SWOJEGO MALUSZKA ODWIEDŹ BAVI.
PRZEDSZKOLE BAVI W PĘCICACH 

O PROFILU TENISOWO-JĘZYKOWYM 
PROWADZI REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 

DO GRUPY DWULATKÓW. MAMY JESZCZE 
POJEDYNCZE WOLNE MIEJSCA 

W GRUPACH 3, 4 I 5 LATKÓW.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
www.bavi.com.pl

www.facebook.com/przedszkolebavi/
przedszkole@bavi.com.pl 

tel. 737374241

Przedszkole BAVI
Ul. Pęcicka 10, 05-806 Pęcice

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.

Uratowali dziewczynę, 
która straciła przytomność

Strażnicy miejscy z Grodziska Mazowieckiego 1 lipca 
otrzymali zawiadomienie o nieprzytomnej kobiecie, 
która znajdowała się w toalecie budynku dworca PKP. 
Na miejsce wysłano patrol. Na miejscu zastano dwie 
młode dziewczyny, z czego jedna była nieprzytomna. 
– Funkcjonariusze od razu przystąpili do udzielania 
pierwszej pomocy. Na miejsce zdarzenia zostało we-
zwane pogotowie ratunkowe. Dzięki przeprowadzonym 

czynnościom ratowniczym udało się ocucić kobietę na 
tyle aby można było z nią utrzymywać kontakt. Do cza-
su przybycia pogotowia ratunkowego, strażnicy monito-
rowali czynności życiowe poszkodowanej, która została 
zabrana do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – infor-
mują grodziscy strażnicy. Przeprowadzenie szybkiej ak-
cji ratunkowej nie byłoby możliwe gdyby nie właściwa 
postawa mieszkańca Grodziska Mazowieckiego. SO

PRUSZKÓW

Na czerwcowej sesji 
rady miasta Pruszkowa 
radni udzielili absolu-
torium prezydentowi 
Pawłowi Makuchowi, 
jednocześnie 
nie udzielając 
mu wotum zaufania. 

C o roku radni podej-
mują uchwałę do-
tyczącą udzielenia 
absolutorium pre-

zydentowi miasta. To niejako 
ocena wykonania uchwał rady, 
wykonania budżetu czy zarzą-
dzania mieniem. Pierwsze po 
wyborach absolutorium to czę-
sto ocena poprzedników, a nie 
obecnie urzędującego włoda-
rza. Tak jest też w przypadku 
Pruszkowa, gdzie Paweł Makuch 
urząd prezydenta objął oficjal-
nie 22 listopada 2018 r. Nie dziwi 

wiec fakt, że na posiedzeniu ra-
dy Makuch absolutorium otrzy-
mał i to jednogłośnie. Nowością 
w tym roku jest natomiast ra-
port o stanie gminy oraz wotum 
zaufania dla prezydenta, które 
podobnie jak absolutorium do-
tyczą poprzedniego roku i doty-
czą całokształtu pracy zarówno 
prezydenta, jak i podległego 
mu urzędu. 

Raport stanu gminy, 
czyli co zostawili 
nam poprzednicy
Po zaprezentowaniu raportu, 
radny Karol Chlebiński poprosił 
prezydenta Makucha o ocenę 
dokumentu: – Jak pan ocenia 
ten raport, stan gminy, to co 
zostało panu przekazane. Ten 
stan gminy nie wynika tylko 
z funkcjonowania rady, pre-
zydenta czy wydziału w roku 
2018, ale jest pewną wyniko-
wą pracy przez ostatnie 20, 
25 a nawet 100 lat – zaznaczył 
radny Chlebiński.

prezydentowi. Ale nawet i za to 
co dziś wyraził. Ja bym chcia-
ła podziękować za coś innego. 
Muszę oddać pełną sprawie-
dliwość i chylę czoła, ponieważ 
pan prezydent swoim współ-
pracownikom, pracownikom 
wszystkim zarówno od szere-
gowych stanowisk jak i naczel-
nikom działów dziękuje bieżąco 
za wykonywaną pracę. I to jest 
dla nas duża satysfakcja i za to 
serdecznie dziękujemy. To nie 
jest kwestia że raz na pół ro-
ku, czy na rok dostaniemy po-
chwałę. Prezydent to robi na 
bieżąco w trakcie wykonywania 
pracy – zaznaczyła.

Brak wotum i co dalej?
Jakie są formalne skutki nie-
udzielenia wotum? Nieudzie-
lenie wotum zaufania w dwóch 
kolejnych latach może rozpocząć 
procedurę odwołania prezyden-
ta. Jednak o tym decyzje podej-
mować będą sami mieszkańcy 
w drodze referendum. AZ

Prezydent Pruszkowa bez wotum zaufania. 
Nie dostał go Makuch czy Starzyński?

– Dzięki pracownikom urzędu 
miasta, za co serdecznie dzięku-
ję, ten dokument został stworzo-
ny w takiej formie. Uważam, że 
działania podejmowane przez po-
przedników spowodowały to, że 
nasze miasto się rozwija. Oczywi-
ście pewne rzeczy możemy zro-
bić lepiej lub troszeczkę inaczej, 
ale ta ocena będzie następowa-
ła w roku 2020, w którym będzie 
następowała roku 2019 za który 
to ja całkowicie wezmę odpo-
wiedzialność. Stan naszej gminy 
jest dobry – przyznał prezydent 
Paweł Makuch.

Ocena merytoryczna 
czy polityczna?
Po przedstawieniu i debacie nad 
raportem przyszła pora na gło-
sowanie nad wotum zaufania dla 
prezydenta. Jego wynik można 
niejako uznać za ocenę samego 
raportu i dotychczas obranych 
kierunków, które wypracowy-
wano przez lata. Jeszcze przed 
głosowaniem głos zabrał Edgar 

Czop, jak sam podkreśla nie jest 
członkiem partii, ale w samej ra-
dzie pracuje pod szyldem Koalicji 
Obywatelskiej, a nie jako radny 
niezrzeszony. – Panie Prezyden-
cie, wysoka rado, szanowni go-
ście. Analizując działania pana 
prezydenta w ostatnim kwar-
tale 2018 r. klub koalicji obywa-
telskiej stawia pytanie czy pan 
prezydent dopełnił wszelkich 
starań aby działać ponad podzia-
łami tak jak zapowiadał w kam-
panii oraz dziś? Czy spełnił pan 
oczekiwania mieszkańców będąc 
przeciw upartyjnieniu urzędu 
miasta? W naszej ocenie nie do 
końca. Dlatego po analizie te-
matu i biorąc pod uwagę ocze-
kiwania naszych wyborców oraz 
sympatyków klub koalicji oby-
watelskiej nie weźmie udziału 
w głosowaniu nad udzieleniem 
wotum zaufania – złożył oświad-
czenie radny.

Łatwo się domyślić, że chodzi 
tu o decyzję Pawła Makucha o po-
wołaniu na drugiego zastępcę 

Konrada Sipiery z PiS (pierwszym 
zastępcą jest Beata Czyżewska 
z SPP). Na uwagę zasługuje jed-
nak fakt, że podobny model za-
stępców i współpracowników 
można odnaleźć w starostwie 
powiatowym, gdzie stanowisko 
wicestarosty piastuje Zdzisława 
Zielińska z KO, ale tam nikt z jej 
ugrupowania o upolitycznianiu 
samorządu nie wspomina. Wy-
daje się więc, że ocena raportu 
i pracy prezydenta, nie jest do 
końca merytoryczna, a politycz-
na i personalna.

Ostatecznie Paweł Makuch 
wotum zaufania nie otrzymał. 

Pracownicy urzędu 
murem za Makuchem
Idealnym podsumowaniem at-
mosfery w urzędzie była wypo-
wiedź Lidii Muchy, wieloletniej 
skarbnik miasta Pruszkowa. – 
Ja bym chciała z tego miejsca 
w imieniu wszystkich pracow-
ników urzędu, nie tylko na-
czelników, podziękować panu 
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GRODZISK MAZ. 

Szpital z nową pracownią 
rentgenodiagnostyki

Grodziski szpital inwestuje poprawienie jakości usług 
leczniczych. Bo jak powszechnie wiadomo, każdy zło-
tówka wydana w nowoczesną aparaturę to inwesty-
cja w zdrowie mieszkańców powiatu. Aparat pojawił 
się w nowej pracowni rentgenodiagnostyki zabiego-
wej, którą otwarto 18 czerwca. Dwuramienny aparat 
łączy wszystkie funkcje, które pozwalają na leczenie 
wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego 

z wykonywaniem zabiegu trombektomii włącznie. Dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Szpital 
Zachodni pełni również funkcję ośrodka szkoleniowego  
w zakresie wykonywania zabiegów trombektomii. Całkowity 
koszt uruchomienia pracowni wyniósł nieco ponad 4,6 mln zł. 
W tej kwocie zawierają się trzy dotacje – 1, 26 mln zł ze Sta-
rostwa Powiatu Grodziskiego, 850 tys. zł z kasy Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki i 1,7 mln zł od Ministerstwa Zdrowia.  SO

IMPREZA

Takiej imprezy w Prusz-
kowie brakowało. Halo 
Wakacje połączone  
z Festiwalem Kolorów 
okazały się strzałem  
w dziesiątkę.

D o tej pory swoistym 
powitaniem lata 
były Pruszkowskie 
Wianki oraz impre-

za Lato, lato, lato czeka, na której 
prym wiodły występy przed-
szkolaków. W tym roku z obu 
tych imprez zrezygnowano. 
Mieszkańcy nie zostali jednak 
„na lodzie”. Powitanie lata, któ-
re odbyło się 29 czerwca, w tym 
roku przyjęło formułę pod szyl-
dem „Halo Wakacje”. Zmieniło 
się wszystko od miejsca impre-
zy po serwowane mieszkańcom 
atrakcje. Frekwencja pokazuje, 
że był to bardzo dobry kierunek.

Główną atrakcją imprezy był 
Festiwal Kolorów. Wzajemne 
obsypywanie się kolorowymi 
proszkami frajdę przyniosło nie 
tylko dzieciom. W strefie kolo-
ru nie zabrakło dorosłych. Bez 
względu na to czy przyszło się 
na festiwal z rodziną, znajomy-
mi czy samotnie zabawa była 
przednia. Kolory i pozytywna 
energia opanowały Pruszków.

Festiwal Kolorów to jednak 
nie wszystko. Nie zabrakło 
zabaw sportowych dla dzieci, 
dmuchanych zamków, przejaż-
dżek na kucykach, miasteczka 
ruchu drogowego, fotobudki. 
Na zgłodniałych czekała stre-
fa gastronomiczna, a spragnie-
ni mogli spróbować pysznej 
lemoniady lub zabrać wodę 
w woreczku, którą rozdawali 
strażnicy miejscy.

Mamy nadzieję, że impre-
za na trwałe zapisze się w ka-
lendarzu miejskich wydarzeń 
w Pruszkowie.  AZ

Udane przywitanie wakacji  
w Pruszkowie

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn 
następujących uchwał:
	 Uchwały	Nr	X.113.2019	z dnia 29.05.2019r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn, obejmującego następujące 
obszary:
- Obszar	Nr	I	– działki nr ew. od 473/4 do 473/8 oraz działki nr ew. 

od 473/12 do 473/14,
- Obszar	Nr	II	– działka nr ew. 470/26,
- Obszar	Nr	III	– działka nr ew. 611/2,
- Obszar	Nr	IV	– działka nr ew. 612/14,
- Obszar	Nr	V	– działka nr ew. 618,
- Obszar	Nr	VI	– działki nr ew. od 512 do 514,
- Obszar	Nr	VII	– działki o nr ew. 561 i 562,
- Obszar	Nr	VIII	– działki o nr ew. 783/2, 957/3, 957/5 i 957/7,
- Obszar	Nr	IX	– działki o nr ew. 714, 722, 723 i 1055,

	 Uchwały	Nr	X.114.2019 z dnia 29.05.2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr ew. 150/10	 oraz 150/12	 –	 150/30 we wsi Młochów  
w Gminie Nadarzyn.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. 
Wnioski do planów należy składać na piśmie: w kancelarii Urzędu Gminy 
(pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24, 05 – 830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: plany@nadarzyn.pl, w terminie do 12	sierpnia	2019r. 

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

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46  
pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz 
oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektów ww. miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt 
dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się  
z niezbędną dokumentacją sprawy w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi 
i wnioski. 

 Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski należy składać na piśmie 
w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy 
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: plany@nadarzyn.pl,  
w terminie do 12	sierpnia	2019	r. 

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Nadarzyn.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez 
rozpoznania. 

Klauzula	informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 
lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina 

Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 
227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: 
/8420yasifl/SkrytkaESP 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek 
prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do 
realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania 
będzie niemożliwość realizacji zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego 
zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, 
której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz 
od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 
fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych 
i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych 
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane 
dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania 
od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 
jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania 
dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli 
nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie 
zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zastępca Wójta Gminy 
Janusz Rajkowski 

O	G	Ł	O	S	Z	E	N	I	E	
Wójta	Gminy	Nadarzyn	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	miejscowych	planów		

zagospodarowania	przestrzennego	w	Gminie	Nadarzyn		
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna naprawdę pomaga!

P oradnia Psycholo-
giczno-Pedagogicz-
na to wyspecjalizo-
wana kadra, która 

posiada odpowiednie kwali-
fikacje, a pracownicy placów-
ki nieustanie doskonalą swój 
warsztat pracy i są otwarci na 
potrzeby środowiska lokalne-
go. Celem jest przede wszyst-
kim dobro dziecka, dbałość 
o jego miejsce i rozwój w ro-
dzinie i środowisku, w którym 
na co dzień żyje.

Obecnie poradnia zatrudnia 
psychologów, pedagogów, spe-
cjalistów integracji sensorycz-
nej (SI), terapeutów poznawczo-
-behawioralnych, surdologo-
pedów – zajmujących się le-
czeniem i rehabilitacją mowy 
u osób z uszkodzeniami słuchu. 

W roku 2018/2019 poradnia 
pozyskała nowe etaty: logope-
dy, dwóch psychologów i peda-
goga. W placówce prowadzone 
są zajęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne, logorytmika, zajęcia 

o charakterze treningu umie-
jętności społecznych oraz cha-
rakterze socjoterapeutycznym.

 Są też terapie logopedyczne, 
z zakresu integracji sensorycz-
nej oraz pomoc psychologiczna, 
która prowadzona jest z zakre-
su terapii poznawczo-beha-
wioralnej. Nowa oferta będzie 
dostępna na stronie interne-
towej poradni już od 1 sierp-
nia 2019 roku. 

Dyrekcja i pracownicy do-
kładają wszelkich starań, by 

służyć wsparciem, prowadząc 
chociażby badania o szerokim 
zakresie: psychologiczne, prze-
twarzania słuchowego, dyskal-
kulii – dla tych, którzy mają 
problemy z nauką matematy-
ki i nie potrafią sobie poradzić 
z najłatwiejszymi zadaniami. 

W roku szkolnym 2018/2019 
poradnia wydała 275 orzeczeń, 
423 opinie i 158 informacji po 
przeprowadzonym badaniu. 
Te dane wiążą się z działalno-
ścią diagnostyczną prowadzo-
na przez placówkę. 

Tradycją są już organizowane 
w poradni tzw. „Białe soboty”, 
w których z roku na rok bie-
rze udział coraz więcej miesz-
kańców powiatu grodziskiego. 

Poradnia prowadzi też grupy 
wsparcia, wydaje orzeczenia na 
wszystkie niepełnosprawności 

oraz opinie wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka.

 Na stronie internetowej 
www.pppgrodziskmazowiec-
ki.szkolnastrona.pl znajdziecie 
Państwo informacje na temat 
działalności poradni, oferty 

w zakresie pomocy dzieciom, 
młodzieży, rodzicom i nauczy-
cielom. Zachęcamy do kontak-
tu z poradnią i skorzystania 
ze świadczonych w niej usług.                                                                        

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego

Dostrzeżenie nieprawidłowości w rozwoju dziecka niepokoi nauczycieli, a przede 
wszystkim rodziców. Nierzadko pedagodzy doradzają rodzicom, by pomocy 
i konsultacji poszukali w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Często z takiego 
typu placówką wiążą się pewne stereotypy i obawy, które nie są słuszne. 
W przypadku wątpliwości warto udać się po wykwalifikowaną pomoc. 
Na terenie powiatu grodziskiego działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
która mieści się w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Bałtyckiej. 

GRODZISK MAZ. 

Na skrzyżowaniu 
ulic Kierlańczyków 
i Kilińskiego staną światła

Pomysł wybudowania sygnalizatorów we wspomnia-
nym miejscu nie jest nowy. Mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego zgłaszali już wcześniej, że kierowcy 
poruszają się ul. Kilińskiego zbyt szybko. I tutaj poja-
wia się problem. Przy ul. Kilińskiego znajdują się dwie 
szkoły, a sam ruch drogowy nie jest mały. Aby spo-
wolnić ruch na tej ulicy wybudowano między innymi 
spowalniacze. Nie zdają one jednak egzaminu. Dlatego 

też postanowiono sięgnąć po inne rozwiązanie – sygna-
lizację świetlną. Będą one też regulowały ruch pieszy, bo 
w miejscu skrzyżowania istnieją trzy „zebry”. Dodane zo-
stanie brakujące przejście dla pieszych przy zachodnim 
wlocie ul. Kierlańczyków. Według projektu powstanie 
sygnalizacja stałoczasowa pracująca w trybie izolowa-
nym, bez zmian geometrii skrzyżowania. Zadanie to ma 
zostać zrealizowane do 31 października tego roku. SO

PIASTÓW
Dwa miesiące temu roz-
poczęła się rozbudowa 
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. A. Mickiewicza 
w Piastowie. Sprawdźcie 
na jakim etapie są prace 
budowlane.

J est to jedna z kluczowych in-
westycji, jakie prowadzone 
są w tej chwili w Piastowie. 
Nic dziwnego więc, że wielu 

mieszkańców interesuje się tym 
tematem. Liceum długo czekało na 
przebudowę – budynek ma prawie 
80 lat. Wielkie zmiany rozpoczęły 
się przeszło dwa miesiące temu. 
Wówczas wystartowały prace bu-
dowlane. Wykonawcą tego zadania 
jest spółka Warbud PPP Sp. z o. o.

Można być pod wrażeniem te-
go, co udało się wykonać zaledwie 
w dwa miesiące. Ewidentnie prace 

Trwa rozbudowa 
piastowskiego liceum

budowlane ruszyły z kopyta – Za-
danie jest realizowane w formule 
partnerstwa publiczno-prywatne-
go (PPP). Partnerem prywatnym 
jest wymieniona wcześniej spółka 
Warbud PPP sp. z o.o., a parterem 
publicznym jest Miasto Piastów. 

W podpisanej w dniu 30 kwietnia 
br. umowie ustalono, że inwestycja 
zostanie zrealizowana w terminie 
19 miesięcy – informuje piastow-
ski magistrat.

Oznacza to, że prywatny pod-
miot poniesie koszty związane z jej 

przeprowadzeniem, a przez 
kolejne 22 lata będzie pobie-
rał za to wynagrodzenie z kasy 
miasta. Wybrana w przetargu 
firma zaproponowała cenę po-
nad 80 mln 770 tys zł.

Zaplanowane prace obej-
mują: modernizację ist-
niejącego obiektu szkoły, 
dobudowę nowej części dy-
daktycznej wraz z zespołem 
gastronomicznym, pomiesz-
czeniami administracyjnymi, 
biblioteką miejską oraz bu-
dowę części sportowej wraz 
z halą sportową. W północnej 
części działki przewidziana 
jest nowa, trzykondygnacyj-
na część budynku połączona 
szklanym łącznikiem z istnie-
jącą częścią. W południowo-
-zachodniej części powstanie 
budynek hali sportowej. Dach 
części jednokondygnacyjnej 
będzie pełnił funkcję tarasu 
i jednocześnie przestrzeni 
odpoczynku dla uczniów. SO
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Bezpieczniej na skrzyżowaniu 
Promyka i Robotniczej?

pruszkowskiego. Ogłoszenie prze-
targu to realizacja tej obietnicy.

– Przedmiotem zamówienia 
jest budowa pełnej sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Promyka z ul. Robotniczą oraz 
zmiana lokalizacji istniejącego 
Sytemu Dyscyplinowania Kie-
rowców z przejścia dla pieszych 
na ul. Promyka przy skrzyżowa-
niu z ul. Krzywdy-Rzewuskiego 
na przejście dla pieszych w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Bagnistą 
– czytamy w ogłoszeniu.

Na wykonanie tego zadania wy-
brana w przetargu firma będzie 
miała 35 dni od momentu wpro-
wadzenia na plac budowy. EL

PRUSZKÓW
Powiat pruszkowski 
ogłosił przetarg na budo-
wę sygnalizacji świetlnej 
na feralnym skrzyżowa-
niu ul. Promyka 
i Robotniczej. To tam na 
początku kwietnia tego 
roku zginęła 9-letnia 
dziewczynka.

P ytania o bezpieczeń-
stwo pieszych i innych 
uczestników ruchu dro-
gowego w rejonie Pro-

myka powracają jak bumerang. 
Mimo zastosowania na tej dro-
dze różnych sposobów spowol-
nienia kierowców, nadal zdarzają 
się tam groźne rajdy.

Kolejnym pomysłem aby je 
ukrócić jest budowa sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu 
z ul. Robotniczą. Kilka tygodni 
temu na naszych łamach dzia-
łania w tej sprawie zapowiada-
li przedstawiciele władz powiatu 
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
    ul. Stefana  Batorego 23  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
                   tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 

                                  wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl                                                             
 

 

PRZEJAZDY RODZINNE  
W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019  

 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje,                  
iż w okresie wakacji letnich 2019 r. wprowadziła tzw. 
„przejazdy rodzinne”. Z przejazdów tych może korzystać osoba 
dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do 
przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie 
ukończyło 16 roku życia.  Osoba ta może wówczas wykupić dla 
siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z 
powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie 
biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet 
jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową. 
Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we 
wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD. 
 Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla 

dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza                              
ją datownikiem kasy. 

 Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie 
uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym 
również w automatach biletowych) dokonuje 
samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie. 

 Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach 
oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu 
komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash),               
w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne 
oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach 
oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.  

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument 
stwierdzający wiek dziecka  
Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym 
dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie                   
z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty 
potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną). 
 

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać: 
 od godz. 15:00 dnia 19 czerwca 2019r. (środa) 
 do godz. 24:00 dnia 1 września 2019r. (niedziela) 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1 ustawy z dnia  
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) –  
dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie  
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na podstawie art. 36a ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 
ze zm.) – dalej Prawo budowlane, w dniu 25 czerwca 2019 r. została wydana 
decyzja Nr 389/SAAB/2019 o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 275/III/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., znak: 
WI-III.7840.7.44.2015.JS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 
– Prace Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14+893 do km 18+011. 
Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa 
i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków 
za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz 
budowa nowego peronu. Rozbiórka kiosku handlowego. Remont wiaty 
peronowej. Budowa dojść do przejść podziemnych. Remont i przebudowa 
istniejącego przejścia podziemnego. Przebudowa urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych 
i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa 
urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa i przebudowa sieci trakcyjnej. 
Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”. Adres inwestycji: 
działki ew.: nr 218/62 z obrębu 0016, jednostka ew. nr 142102_1 Pruszków, 
powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy „Przejścia pod torami w km 15+840”: 
1) w zakresie zwiększenia zakresu prac o rozbiórkę i budowę wyjścia  

z przejścia pod torami usytuowanych na peronie wyspowym;
2) w zakresie zwiększenia zakresu prac o rozbiórkę i budowę skrajnego 

segmentu przejścia oraz wyjścia usytuowanych w rejonie dworca wraz 
z zadaszeniem

3) w zakresie zwiększenia zakresu prac o rozbiórkę i budowę szybu 
windowego usytuowanego w rejonie północnego krańca przejścia,

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni, od skutecznego jej doręczenia do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK,  
w godzinach 1200-1600 – pon., 800-1200 – czw.).

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 12 lipca 2019 r.
WI-III.7840.7.44.2015.JS/JK

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – 
Komorowska – Brzozowa – Obszar I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które 
odbędzie się od 22 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, 
wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00. Wyłożenie projektu planu w niezbędnym 
zakresie: terenów UMN-1, MW-6 (powiększenie terenów), KPP-3, KPP-4 (ustalenie ciągu 
publicznego) i ZC-1 (dopuszczenie kolumbarium).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 
w dniu 29 lipca 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. 
Początek zebrania o godz. 17:30.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie 
także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka 
OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego 
ROK 2019. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta 
Pruszkowa, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu 
w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. Jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2019 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39  
ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez 
Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.
bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2019 Obwieszczenie w sprawie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.
        

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch

O G Ł O S Z E N I E

REGION

Makabryczne odkrycie  
na dachu szpitala…

Do makabrycznego odkrycia doszło w minioną śro-
dę, 3 lipca. Przed godz. 17.00 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie został powiado-
miony o tym, że na dachu budynku Centrum Zdro-
wia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie znajdują 
się… zwłoki. Jak się okazało zmarły mężczyzna to 
pacjent szpitala, który 1 lipca oddalił się z oddzia-
łu. Pacjenta początkowo uznano za zaginionego 

– Oddalenie się pacjenta zostało tego samego dnia 
zgłoszone na policję – dowiedział się portal zyrardow.
eglos.pl od Jacka Sawickiego, prezesa Centrum Zdro-
wia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Jak ustaliły 
żyrardowskie media, ciało zsunęło się w trudno do-
stępne miejsce. Potrzebna była pomoc strażaków, aby 
wydostać je na dół. Przyczyny i okoliczności śmierci 
pacjenta szpitala wyjaśni prokuratura.  SO

Minister zdrowia za SOR-em  
w powiecie pruszkowskim

ratunkowi i zaktualizowanie wo-
jewódzkiego planu działania sys-
temu w tym zakresie – czytamy 
w piśmie sekretarza stanu w mi-
nisterstwie zdrowia.

Na oddziale ratunkowym w Gro- 
dzisku Mazowieckim w 2018 r. 
przyjęto ponad 54 tys. pacjentów, 
z czego tylko 44 proc. stanowili 
pacjenci z powiatu grodziskie-
go. Oznacza to, że ponad 50 proc. 

REGION
Ministerstwo zdrowia 
poparło stanowisko 
Rady Powiatu Gro-
dziskiego w sprawie 
utworzenia szpitalnego 
oddziału ratunkowego  
w powiecie pruszkowskim.

Zupoważnienia ministra 
zdrowia, sekretarz sta-
nu Józefa Szczurek-Że-
lazko napisała pismo 

do wojewody mazowieckiego 
Zdzisława Sipiery. To wojewoda  
jako organ jest odpowiedzialny  
za organizację systemu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego 
na terenie województwa.

– Proszę o podjęcie działań ma-
jących na celu zapewnienie nale-
żytej dostępności do świadczeń 
ratowniczych na rzecz miesz-
kańców powiatu pruszkowskie-
go i okolic poprzez wskazanie 
szpitala, w którym zostanie uru-
chomiony nowy szpitalny oddział 

pacjentów pochodziło spoza te-
go powiatu, a to jest największy 
odsetek pacjentów leczonych na 
SOR spoza powiatu w całym wo-
jewództwie mazowieckim. Śred-
nia wynosi 21,8 proc.

Teraz porównajmy to z izbami 
przyjęć w trzech szpitalach znaj-
dujących się w Pruszkowie. Łącz-
nie pomocy udzielono tu prawie 
40 tys. pacjentów.  SO

CBA zatrzymało dyrektora MPWiK

spółki na rzecz której rozstrzygano 
zamówienia. Wszyscy zatrzymani 
zostaną przewiezieni do Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Oświadczenie w tej sprawie 
wydało już MPWiK. – Kierując 
się transparentnością działalno-
ści przedsiębiorstwa, określoną 
w przyjętym przez spółkę syste-
mie Compliance oraz procedurach 
antykorupcyjnych, informujemy, 
że w dniu 2 lipca 2019 r. doszło do 
zatrzymania jednego z pracowni-
ków Spółki przez Centralne Biuro 

REGION
Dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kana- 
lizacji zatrzymany  
w związku z podejrze-
niem przyjęcia  
łapówek w zamian  
za rozstrzygnięcie 
przetargów na rzecz 
firmy ze Śląska.

F unkcjonariusze war-
szawskiej delegatu-
ry Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego za-

trzymali dyrektora pionu wspar-
cia w MPWiK w Warszawie oraz 
dwóch przedsiębiorców-wspól-
ników spółki ze Śląska. Zatrzy-
many dyrektor podejrzany jest 
o przyjęcie co najmniej 50 tys. zł 
w związku z realizowanymi na 
rzecz MPWiK zamówieniami pu-
blicznymi – krótko mówiąc usta-
wianiem przetargów.

CBA przeszukuje miejsca za-
mieszkania osób zatrzymanych, 
siedzibę MPWiK oraz siedzibę 

Antykorupcyjne. Z rozpoznania 
wynika, że sprawa dotyczy pro-
cedur prowadzonych w związku 
z udzieleniem zamówień publicz-
nych – napisano w oświadczeniu. 
– Należy podkreślić, że MPWiK de-
klaruje pełną gotowość i otwar-
tość do współpracy z organami 
ścigania. Z całą mocą zapewnia-
my, że celem Zarządu Spółki jest 
bezwzględne doprowadzenie do 
pełnego wyjaśnienia tego zdarze-
nia – czytamy dalej. Jak zaznacza 
CBA, sprawa ma charakter wie-
lowątkowym i rozwojowy.  SO
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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 39m2 Os.Staszica  
721 123 105 

• Sprzedam 1300m2  
przy Al. Jerozolimskich  
tel. 720-147-373 

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

NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

Pokoje nad morzem 
tel. 501-514-004 www.
pokojenadmorzemewak.pl 
ZAPRASZAMY 

• 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  

ZAPIEKSY  
PRUSZKOWSKIE  
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu.  
Praca w Pruszkowie,  
tel. 509-683-032

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

• PRACA PRUSZKÓW. 
Poszukujemy osób  
z orzeczeniem  
o niepełnosprawności  
do pracy przy ochronie 
małego zakładu 
produkcyjnego  
w Pruszkowie. Nie 
wymagamy doświadczenia. 
Dobre warunki pracy.  
Tel. 739 003 512  
lub 577 303 512 

• Podejmę współpracę  
z ekipą montażową,  
zatrudnię do montażu  
okien, drzwi  
Pruszków i okolice  
tel. 508 266 707 

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

• Poszukujemy kierowców  
do pracy kat B, zarobki  
2500-5000 pln,  
CV kontakt@fairplaytaxi.pl  
lub pod numerem  
502-685-598

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

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie 
Pruszkowa  
tel. 601 306 336 

Zatrudnię do prac 
ogrodniczych na terenie 
Pruszkowa tel. 601 306 336 

SZUKAM PRACY

Kobieta zaopiekuje się  
osobą starszą, 
niepełnosprawną lub 
dziećmi, z zamieszkaniem  
tel. 516-307-072 

 
 NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM
• Dom w Parzniewie  

tel. 535-487-338 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

DAM PRACĘ

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku  
z wyposażeniem lub  
magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym punkcie, 
blisko drogi powiatowej, 
z placem manewrowym  
tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, dom 
wolnostojący w Milanówku, 
pierwsze piętro 120m2  
z ogrodem, lub pojedyncze 
pokoje, dobry punkt, dobry 
dojazd do Warszawy,  
blisko drogi powiatowej  
tel. 793408465 

 AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich samochodów  
na kasację gotówką 508206738 

 KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• Sprzedam pustaki  
betonowe ¾ 300 szt.  
Tel. 501 757 450 

• Sprzedam piłę łańcuchową,  
pralkę Franię, frezy do metalu  
tel. 720-147-373 

 USŁUGI

AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA 515-514-100 

• HYDRAULIK, budujemy nowe 
sieci, modernizujemy stare, 
608 030 808 

• Hydraulik tel. 535872455 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96  

Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; ochrona 
roślin (w tym róż – oraz 
sprzedaż) 512-380-109,  
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

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

Protezy zębowe 450 zł:  
508-357-334 

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

SKOCZ zakupy na telefon 
690 253 219 

• 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

MIEJSCA 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Obwieszczenie Starosty 
Grodziskiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za- 
kresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02), 
art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(Dz.U.2018.1202 t. j. z dnia 22.06.2018 r. ze zm.) oraz art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 
2018.11.05 ze zm.), zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją  
nr 880/19 z dnia 25.06.2019 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Jordanowickiej 
w Grodzisku Mazowieckim, gmina Grodzisk Mazowiecki na odcinku 
od km 0+020,20 do km 0+181,92 wraz budową kanalizacji deszczowej 
oraz budową linii kablowej oświetlenia ulicznego.
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości1): 
obręb 0048: 5 (5/1, 5/2), 29/2 (29/3, 29/4), 7/2 (7/3, 7/4), 30/2 (30/3, 
30/4)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek 
po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod 
drogę. 
W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości: 
obręb 0048: 8, 9/7, 10/1
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać  
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

Obwieszczenie Starosty 
Grodziskiego

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 
13.06.2019r. na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Zarządu Powiatu 
Grodziskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi powiatowej 
nr 1507W Grodzisk Mazowiecki – Izdebno – Cegłów – Boża 
Wola – Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja, 
od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, 
gmina Baranów”. Klasa drogi: Z (zbiorcza). Inwestycja obejmuje 
nieruchomości:
140503_2.0003 Baranów - dz. nr ew.: 210, 161/18, 72, 211/7 (211/11, 
211/12), 161/17 (161/30, 161/31), 95 (95/1, 95/2, 95/3), 92/2 (92/17, 
92/18), 92/13 (92/15, 92/16), 92/12 (92/19, 92/20), 91/12 (91/32, 
91/33), 91/11 (91/30, 91/31), 91/1 (91/28, 91/29), 90 (90/1, 90/2), 88 
(88/1, 88/2), 87 (87/1, 87/2), 71/1 (71/3, 71/4), 70 (70/1, 70/2), 66/2 
(66/5, 66/6), 66/1 (66/3, 66/4).    
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 (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).

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej 
www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia 28.06.2019 r.  
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania  
w użytkowanie wieczyste na rzecz Miejskiego Zakładu Oczyszczania 
Sp.z.o.o. w Pruszkowie .
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami pok.63 lub pod nr tel. 22 735-87-23 
w godzinach pracy Urzędu.

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 został umieszczony wykaz  
z dnia 08.07.2019r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia, mianowicie: wykaz dotyczący części działek  
nr ew. 30/23 i nr ew. 31/33 o łącznej pow. 0,0024 ha położonych  
przy ul. Rusałki w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0033-33. 

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl (BIP)  
oraz na tablicach ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy 

Nadarzyn został zamieszczony 
wykaz pomieszczeń 

przeznaczonych do oddania  
w najem.

Pracuj jako  
OPIEKUN/OPIEKUNKA SENIORÓW  

W NIEMCZECH  
i już dziś dołącz do zespołu  

naszej firmy!  
Gwarantujemy pewna pracę oraz kurs 

języka niemieckiego od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej,

Tel. 506 289 039

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl



R E K L A M A12
P i ą t e k ,  1 2  L I P C A  2 0 1 9


