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Co dalej z Galerią Brwinów? 
BRWINÓW  

Znana warszawska 
spółka Włodarzew-
ska S.A., która była 
inwestorem Galerii 
Brwinów upadła  
we wrześniu 2017 r. 
Od tamtej pory 
placówką handlową 
zarządza syndyk.  
16 października 
odbyła się licytacja 
obiektu, jednak  
nie złożono  
ani jednej oferty. 

B rwinowska gale-
ria, która mieści 
się przy ul. Gro-
dziskiej 46 została 

DODATEK 
ZDROWIE i URODA / str. 08-09 /

PRUSZKÓW
To będzie jedyny taki park  
w okolicy / str. 4 /

PRUSZKÓW
Szpital na Wrzesinie bez planu  
naprawczego / str. 6 /

GRODZISK MAZ.
Wydano ostateczną decyzję na budowę 
grodziskiej obwodnicy / str. 3 /
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otwarta w połowie 2012 r. 
Przez pierwsze kilka lat pla-
cówka rozwijała się i dobrze 
prosperowała. Pierwsze kło-
poty zaczęły się gdy upadłość 
ogłosiła spółka Włodarzew-
ska S.A., ale nie były one wi-
doczne „na pierwszy rzut 
oka”. Prawdziwy spadek 
zainteresowania galerią 
ze strony klientów można 
zauważyć w ostatnim cza-
sie, zwłaszcza na początku 
października, gdy zamknię-
to market „Piotr i Paweł”. 
Niezależnie od godziny pod 
budynkiem galerii można 
zauważyć coraz mniej samo-
chodów, a w jej wnętrzu nie 
widać zbyt wielu klientów... 

Jaka przyszłość czeka ten, 
niegdyś oblegany obiekt  
handlowy?

WYDARZENIE
Aktywny miesiąc aktywnych  
seniorów / str. 13 /



P i ą t e k ,  2 5  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 9
W I A D O M O Ś C I02

– tyle jest warta samodzielność... Za tę kwotę pan Stefan mógłby kupić 
protezy obu nóg, jednak taki wydatek przekracza możliwości finansowe 
69-letniego mężczyzny. Dlatego potrzebna jest pomoc ludzi o dobrym 
sercu.

R E K L A M A

Oczyszczalnia sama 
wyprodukuje energię

ekologiczne rozwiązanie, dzię-
ki któremu przyczynimy się do 
poprawienia między innymi ja-
kości powietrza. Ogniwa oraz 
dodatkowo wykorzystywanie 
biogazu pozwoli nam na zapew-
nienie 50 proc. zapotrzebowa-
nia na prąd dla oczyszczalni. Dla 
mieszkańców oznacza to, że ce-
ny ścieków nie wzrosną, albo nie 
będą gwałtownie wzrastały wo-
bec prognozowanych podwyżek 
za energię elektryczną – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Maz. 

Farma fotowoltaiczna ma po-
wierzchnię zajmującą pół hek-
tara. Jej moc to 300 kW. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, że to 
najbardziej ekologiczne roz-
wiązanie. Pozyskując energię 
słoneczną nie emituje się żad-
nych spalin, ani innych szkodli-
wych gazów. 

Planowane są też kolejne duże 
inwestycje. – Wybudowaliśmy już 
punkty zlewne. Dodatkowo bu-
dujemy bioreaktor za ponad 20 
mln zł, dzięki któremu zabezpie-
czymy potrzeby czterech miast. 
Krótko mówiąc znacząco pod-
niesiemy wydajność oczyszczalni 
– zaznacza Benedykciński. SO

GRODZISK MAZ.
Duża inwestycja na te-
renie gminy Grodzisk 
Mazowiecki dobiega 
końca. Mowa o wybu-
dowaniu wielu ogniw 
fotowoltaicznych, któ-
re posłużą do zasilenia 
oczyszczalni ścieków 
w energię elektryczną. 
Ale to nie wszystko. 
Planowana jest 
jeszcze kolejna inwe-
stycja opiewająca 
na 20 mln zł. 

O planowanej budo-
wie farmy fotowol-
taicznej pisaliśmy 
już w 2016 r. Krót-

ko tłumacząc w projekcie cho-
dzi o to, aby wybudować wiele 
ogniw fotowoltaicznych, które 
będą czerpać energię ze słońca. 
Inwestycja realizowana jest  na 
terenie oczyszczalni w Chrza-
nowie Dużym i wkrótce ma się 
zakończyć. – Jest to absolutnie 

Galeria Brwinów jest przezna-
czona do sprzedaży w ramach 
postępowania upadłościowego. 
Na dzień 16 października wy-
znaczono przetarg. Ofert kupna 
nie było. Warunki zatwierdzo-
ne przez sędziego – komisarza 
przewidywały cenę nieco ponad 
34,8 mln zł wraz z podatkiem VAT. 
Co teraz? – Syndyk niezwłocznie 
zwróci się do sędziego – komi-
sarza o zatwierdzenie zaktuali-
zowanych warunków przetargu 
w zakresie odpowiednio niższej 
ceny w stosunku do tej z ostat-
niego przetargu – informuje 
Krzysztof Gołąb, Syndyk Masy 
Upadłości Włodarzewska S.A.

Aktualnie galerią zarządza 
syndyk. Obiekt jest stale komer-
cjalizowany. – Wszelkie podej-
mowane działania ukierunko-
wane są zarówno na utrzymanie 
dotychczasowej oferty handlo-
wej i usługowej Galerii Brwi-
nów, jak i w perspektywie na jej 
znaczące urozmaicenie, w tym 
poprzez podpisywanie umów 
z nowymi najemcami. Celem 
jest przekonanie klientów gale-
rii, iż jest to miejsce korespon-
dujące z ich oczekiwaniami, 
w którym mogą dokonać kom-
pleksowych zakupów w konku-
rencyjnych rynkowych cenach 
z zachowaniem wysokiej jakości 
produktów – zaznacza Krzysz-
tof Gołąb. – Przeprowadzane są 
też akcje marketingowe, których 

zadaniem jest zachęcenie klien-
tów do odwiedzania galerii wraz 
ze swoimi dziećmi, jako miejsca 
koncentrującego się na rodzi-
nie i umożliwiającego wspólne 
spędzenie czasu w miłej atmos-
ferze – ostatnim tego przeja-
wem jest zorganizowanie w dniu
5 października tego roku eventu 
filmowego – castingu przepro-
wadzonego przez Centrum Fil-
mowe ATV Film – dodaje.

Syndyk podkreśla też, że ko-
nieczne do przeprowadzenia by-
ły prace remontowe, bo obiekt 
nie został przekazany w najlep-
szym stanie. – W galerii od dnia 
ogłoszenia upadłości przeprowa-
dzono liczne prace remontowe 
i konserwacyjne, które to prace 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

dotychczas, tj. przed datą ogło-
szenia upadłości, były na skutek 
różnorakich zaniedbań albo od-
wlekane, albo w ogóle zaniecha-
ne – wyjaśnia Syndyk.

Wśród mieszkańców Brwino-
wa, ale także i okolic krążą plotki 
o całkowitym zamknięciu galerii 
handlowej. Czy faktycznie ist-
nieje ryzyko, że obiekt zawiesi 
swoją działalność? – Podejmo-
wane były działania mające na 
celu poprawę wizerunku gale-
rii, a także rozpropagowania jej 
oferty, szczególnie w okresach 
około świątecznych, m.in. przez 
artykuły sponsorowane w lokal-
nych mediach. Wszelkie ewen-
tualne spekulacje co do ryzyka 
nagłego zakończenia działalności 

w ramach tego obiektu są zupeł-
nie nieuprawnione. Innymi sło-
wy, nie tylko nie przewiduje się 
zamknięcia galerii, lecz wręcz 
przeciwnie – wszystkie działa-
nia koncentrują się na dalszym 
jej rozwoju – odpowiada Krzysz-
tof Gołąb.

Kolejny przetarg dotyczący 
sprzedaży galerii odbędzie się 
najpewniej za kilka miesięcy. Na 
ten moment zarządca galerii mu-
si zapełnić największą lukę, czyli 
brak dotychczasowego marketu 
„Piotr i Paweł”. Tu warto zazna-
czyć, że zamknięcie tego sklepu 
nie jest związane z problemami 
dotyczącymi galerii w Brwinowie, 
a z kłopotami z którymi boryka się 
sama sieć supermarketów. SO

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd 
ogłosił przetarg na 
wykonanie doku-
mentacji projektowej 
termomodernizacji 
szkoły podstawowej 
nr 8. Mowa o placówce 
mieszczącej się przy 
ul. Obrońców Pokoju. 
Jakie zmiany czekają 
budynek?

Z biegiem lat pojawiają się 
coraz to nowsze tech-
nologie. Nowe budynki 
w porównaniu ze stary-

mi lepiej potrafią trzymać ciepło, 
co przyczynia się do mniejszych 
strat energii. Dlatego też poja-
wiły się plany dostosowania bu-
dynku szkoły podstawowej przy 
ul. Obrońców Pokoju 44 do ak-
tualnych standardów budowla-
nych. Miasto zamierza przepro-
wadzić termomodernizację, ale 
najpierw musi wykonać projekt. 

Najpierw projekt, potem 
termomodernizacja podstawówki

Co dokładnie się zmieni po 
modernizacji? – Obecnie trwa 
procedura wyboru wykonawcy 
dokumentacji projektowej. Za-
kres prac w ramach termomo-
dernizacji będzie obejmował 
wykonanie między innymi: do-
cieplenia ścian zewnętrznych, 
docieplenia stropodachów, 

wymiany rynien, rur spusto-
wych, obróbek blacharskich, 
wymiana stolarki okiennej bu-
dynku głównym szkoły i małej 
sali gimnastycznej, wymiany in-
stalacji centralnego ogrzewania, 
wymiany węzła ciepłowniczego – 
mówi Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Realizacja 

prac przewidziana jest na lata 
2020-2021 – dodaje. 

Jak się dowiadujemy, wyre-
montowane zostaną również po-
mieszczenia przebieralni wraz 
z natryskami w małej sali gimna-
stycznej. Planowany jest też re-
mont podłóg korytarzy pierwszego 
i drugiego piętra. 

Szkoła składa się z trzech seg-
mentów. Budynek główny trzykon-
dygnacyjny z podpiwniczeniem, 
przeznaczony na sale lekcyjne, 
pracowanie, pomieszczenie ad-
ministracyjne, stołówkę, kuchnię, 
pomieszczenie rekreacyjne, sani-
tarne, magazynowe i gospodarcze. 
W 1995 r. dobudowano od strony 
frontowej jednokondygnacyjny, 
zagłębiony w gruncie budynek 
szatni. Dach szatni jest tarasem 
użytkowym z wejściami do klas 
na parterze. Budynek główny po-
łączony jest z niepodpiwniczoną sal 
gimnastyczną, która została nad-
budowana w 2013 r. (nadbudowa 
przeznaczona została na świetli-
cę). Do istniejącej sali gimnastycz-
nej dobudowana zastała w latach 
2004-2007 duża sala gimnastyczna 
wraz z zapleczem socjalnym. SO
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– Dyskutujemy trochę jak u cioci na imieninach, a nie na podstawie 
dokumentów. Podejmujemy próbę dyskusji z programem, którego 
nie mamy – Andrzej Kurzela, radny powiatu pruszkowskiego o planie naprawczym Szpitala na Wrzesinie.
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TBS wybuduje nowy blok 
przy ul. Zakątnej

wszystkie wymagane instalacje 
oraz monitoring. Jeśli uda się 
znaleźć wykonawcę prac, to no-
wy blok powstanie w zaledwie 
16 miesięcy od momentu uzy-
skania pozwolenia na budowę.

Przetarg związany z wyborem 
wykonawcy prac jest już na ostat-
niej prostej. Kilka dni temu pozna-
liśmy listę firm zainteresowanych 
realizacją inwestycji. Do postępo-
wania zgłosiło się sześciu chętnych. 
Najniższa oferta opiewa na kwotę 
niewiele ponad 5 mln zł, a najwyż-
sza na przeszło 6,8 mln zł.

TBS na realizację inwestycji chce 
przeznaczyć 5,1 mln zł więc wszyst-
ko wskazuje na to, że przetarg uda 
się zakończyć pomyślnie. AZ

PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” wybuduje 
w Pruszkowie nowy 
blok mieszkalny. 
Budynek powstanie 
przy ul. Zakątnej 2.

W bloku znajdzie się 
14 lokali oraz ga-
raż podziemny z 19 
stanowiskami do 

parkowania samochodów. Bu-
dynek będzie wyposażony we 
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GRODZISK MAZ.
W tej chwili pozostaje 
tylko czekać na ogłosze-
nie przetargu. Minister-
stwo wydało pozytywną 
decyzję w sprawie 
budowy zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. 

N areszcie po wielu la-
tach bojów o budowę 
tej ważnej drogi nic nie 
stoi na przeszkodzie, 

aby rozpocząć przygotowywa-
nia do jej realizacji. Po pozytyw-
nej decyzji ministerialnej można 
ogłaszać przetarg. Ten ma poja-
wić się całkiem niedługo. – Mo-
żemy budować. Wierzę głęboko, 
że jeszcze w tym roku rozstrzy-
gniemy przetarg, a tym samym 
znajdziemy odpowiedniego wy-
konawcę, który zajmie się budową 
obwodnicy. Sam przetarg powinien 
pojawić się na przełomie paździer-
nika i listopada – mówi Grzegorz 

Wydano ostateczną decyzje na budowę 
grodziskiej obwodnicy!

Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. 

Jaki problem pojawił się na tzw. 
ostatniej prostej do wydania ze-
zwolenia na budowę? – Wojewoda 
wydał decyzję i od tej decyzji od-
wołało się pięć osób. Wobec tego 
rozpoczęto odpowiednie postępo-
wanie. Sprawa trafiła do ministra. 
Teraz mamy dobry finał tej sprawy. 
Czemu to tyle trwało? Widocznie 

tyle musiało... Ci ludzie, którzy się 
odwoływali wykorzystali wszyst-
kie możliwe drogi, z wyjątkiem 
jednej. Nie chcieli z nami rozma-
wiać. Gdyby chcieli, zapewne nie 
trwałoby to wszystko tak długo – 
odpowiada Benedykciński. 

Jak dowiedzieliśmy się, sa-
ma budowa obwodnicy będzie 
trwała dwa lata. A to oznacza, że 
prace zakończyłyby się w samo 

500-lecie Grodziska (22 lip-
ca 1522 Zygmunt I Stary nadał 
Grodziskowi prawa miejskie). 
– Cel jest taki, aby inwesty-
cja została zakończona na 
500-lecie miasta. Wówczas 
przejedziemy elektryczny-
mi autobusami nową obwod-
nicą do hali wydowiskowo-
-sportowej – zapowiada bur-
mistrz Grodziska. SO
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BRWINÓW

Przy drodze z Brwinowa 
do Grudowa nasadzono 
kasztanowce

W ostatnich dniach na terenie gminy Brwinów po-
jawiły się nowe nasadzenia zieleni. Dokładniej przy 
ścieżce rowerowej, która prowadzi wzdłuż drogi 
gminnej – od osiedla Sochaczewska do skrzyżowa-
nia w Grudowie. Nasadzono tam 60 dużych kaszta-
nowców. Inwestycja w drzewa była możliwa dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu. Co więcej, nie są to 
małe drzewka, bo mają około 3 metry wysokości. 

– O tej porze roku młody szpaler kasztanowców czer-
wonych nie pokazuje swojej urody. Posadzone drzewa 
zrzuciły już liście, ale w przyszłym roku, gdy kasztanow-
ce zazielenią się, a następnie zakwitną na różowo, sta-
ną się piękną ozdobą ścieżki. Kasztanowce czerwone 
charakteryzują się obficie rozgałęzioną koroną, która 
sprawdzi się  w roli zacienienia terenów wokół ścieżki 
– poinformował brwinowski magistrat.  SO
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Produkty gumowe w Pruszkowie

W bogatej ofercie pruszkowskiego skle-
pu POWER Rubber znajdziemy szeroką 
gamę produktów gumowych, oringów 
i uszczelek. Wśród niezliczonych pozycji 
są zarówno te przydatne na co dzień  
w każdym domu, jak i te potrzebne 
profesjonalistom.

POWER Rubber to lokalny sklep z asor-
tymentem, który może przyprawić  
o zawrót głowy. Jeśli poszukujemy np. 
uszczelek do okien, rowerów, samo-
chodów, motocykli i innych pojazdów 
silnikowych, kosiarek, odśnieżarek, ma-
szyn budowlanych a nawet do apara-
tów fotograficznych, w POWER Rubber 
znajdziemy nie tylko produkt, którego 
nam potrzeba, ale też pomoc i radę. – To 
elementy, które często się eksploatują.  
A my mamy różnego rodzaju profesjonal-
ne rozwiązania, w tym m.in. olejoodpor-
ne, takie które mają pracować do 240°C, 
takie które mają mieć kontakt z wodą,  
a nawet takie, których można użyć np.  
w ekspresie do kawy, czyli certyfikowane 
do kontaktu z artykułami spożywczymi 
– jak podkreślają Specjaliści z POWER 
Rubber. 

Bogata oferta obejmuje nie tylko uszczel-
ki. To wysokiej jakości

	Gumowe oringi 
	Oferowana jest również produkcja 

na wymiar i ponad 3 600 000 do-
stępnych oringów od ręki! 

	Maty gumowe 
	Solidne i wytrzymałe odboje gumowe

ul. Domaniewska 5A, 05-800 Pruszków        www.g.page/powerrubber 

	Odnajdziemy tutaj: m.in. maty na 
place zabaw, maty wibroizolacyjne 
i wykładziny gumowe

	Simeringi, czyli pierścienie uszczel-
niające

	Maty na siłownię
	Maty dla koni
	Maty antypoślizgowe
	Techniczne płyty gumowe
	Amortyzatory gumowe
	Kleje techniczne
	oraz wiele innych wyrobów gumo-

wych

Asortyment POWER Rubber to także 
wibroizolatory, sznury gumowe, progi 
kablowe, kleje, przemysłowe posadzki 
PCV oraz wyroby silikonowe. Jest więc  
w czym wybierać. 

Wszystkie pozycje posiadają odpowied- 
nie certyfikaty, wykonane zostały z wy- 
sokiej jakości materiałów i sprawdzą się 
zarówno w użytku domowym jak i pro- 
fesjonalnym.

Jeśli jednak w tak bogatej ofercie nie 
znajdziemy odpowiedniego rozmiaru 
np. gumowych oringów, POWER Rubber 
proponuje wykonanie ich na indywidu-
alne zamówienie.

Sklep stacjonarny mieści się w Pruszko-
wie przy ul. Domaniewskiej 5A (czynny  
w godz. 7.00-19.00). Również w Soboty!

Produkty możemy też obejrzeć i zamówić 
za pośrednictwem strony 
POWERrubber.com.

Oringi gumowe

Maty gumowe

Kleje

Wibroizolatory

Trwa budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Wolicy

Nowe boisko o nawierzchni 
poliuretanowej i wymiarach 32 na 
19 metrów będzie służyło do gry 
w siatkówkę i koszykówkę. W ra-
mach prac utwardzony zostanie 
teren przy bramie wjazdowej, 
powstaną piłkochwyty, pojawią 
się chodniki oraz trzy sześcio-
miejscowe stojaki dla rowerów. 

W ramach umożliwienia gry 
w koszykówkę planowany jest 
zakup stojaków stalowych na 
wysięgniku 160 cm i tablicy o wy-
miarach 180 na 105 cm z obręczą. 
Dla miłośników siatkówki zaku-
pione zostaną słupki stalowe do 
zamocowania siatki.

Koszt inwestycji to 270 tys. zł. 
Umowny termin zakończenia ro-
bót to 29 listopada.  SO

NADARZYN
Boisko wielofunkcyj-
ne powstaje w bliskim 
sąsiedztwie istniejącego 
już boiska do gry w piłkę 
nożną oraz placu zabaw. 
Postępy w pracach  
widoczne są już  
„gołym okiem”. 

J eszcze w sierpniu informo-
waliśmy, że gmina Nadarzyn 
ogłosiła przetarg na budo-
wę wielofunkcyjnego boiska 

przy ul. Złotego Kłosa, aktualnie 
prace budowlane są w zaawan-
sowanym etapie. 

PRUSZKÓW
Takiego parku nie ma 
nigdzie w pobliżu. Mowa 
o parku sensorycznym, 
który powstanie przy 
ul. Wapiennej. W tym 
roku zostanie wykonany 
pierwszy etap inwestycji.

P ark sensoryczny lub park 
dla zmysłów to miejsce, 
w którym pobudzane są 
wszystkie zmysły. Atrak-

cje w takich parkach wykorzysty-
wane są do celów socjalizujących, 
terapeutycznych i edukacyjnych 
dla osób niewidomych oraz osób 
z upośledzeniem zmysłowym i za-
burzeniami psychofizycznymi. 
Z parkowych atrakcji mogą rów-
nież korzystać osoby zdrowe. 

Park zmysłów z reguły dzielony 
jest na strefy: smakową, dotyko-
wą, zapachową, słuchową, wzro-
kową oraz dźwiękową. Podobnie 
będzie w parku przy ul. Wapien-
nej. Jakie atrakcje się tu znaj-
dą? Nawierzchnia bosych stóp, 
na której znajdą się m. in.: kora 

To będzie jedyny taki park w okolicy

drzew, pieńki cienkie w plastry, 
szyszki sosnowe. Mały amfiteatr 
z widownią. Ścianka tematyczna 
na której pojawią się tablica do 
pisania kredą, elementy w kształ-
cie koła (opony, pokrywki, koła 
od roweru, płyty CD, nakrętki), 
elementy pionowe powieszone 
pionowo lub poziomo (listewki, 
rury plastikowe, patyki).Plac ze 
ścianami z kolorowych luksferów 
z nawierzchnią ze zrębków drew-
nianych w kolorze niebieskim. 
Trawiaste pagórki, kopiec wido-
kowy oraz piaskownica w formie 

pola piaskowego. Całości dopeł-
nią donice z kwiatami. pergole 
i elementy małej architektury.

Za nami również przetarg na 
wykonanie parku sensorycznego. 
A dokładniej wykonanie pierwsze-
go etapu prac. Władze miasta wy-
brały już firmę, która zajmie się 
budową wszystkich elementów 
parku. Najlepszą ofertę złożyła 
firma As Bud, która za realiza-
cję zadania zainkasuje prawie 537 
tys. zł. – W pierwszy etapie prac 
chcemy zadbać o przygotowanie 
terenu pod inwestycje. Kolejny 

etap, który  chcemy zrealizo-
wać w przyszłym roku zakła-
da montaż urządzeń na terenie 
parku sensorycznego. Zadanie 
jest już wpisane do projektu 
przyszłorocznego budżetu – 
zaznacza Beata Czyżewska, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Warto podkreślić, że lokali-
zacja parku przy ul. Wapiennej 
nie jest przypadkowa. – Można 
powiedzieć, że celowo lokujemy 
w tym miejscu park sensorycz-
ny. W tej części miasta jest duży 
deficyt jeśli chodzi o przestrzeń 
do odpoczynku i rekreacji. Do-
datkowo obok znajdują się na-
sze placówki przedszkole oraz 
szkoła podstawowa, w których 
działają oddziały integracyj-
ne. Dodatkowo tuż obok na ul. 
Wapiennej znajduje się Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy. 
Park sensoryczny będzie ide-
alny do przeprowadzenia za-
jęć z opiekunami – zaznacza 
Beata Czyżewska. – Chcemy, 
by na naszych placach zabaw 
pojawiały się elementy integra-
cyjne, tak by wszystkie dzieci 
mogły się na nich wspólnie ba-
wić – dodaje.  AZ
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PODKOWA LEŚNA

Zmiany na placu zabaw  
w Ogrodzie Matki i Dziecka

Mowa o placu zabaw, który znajduje się między Urzędem 
Miasta Podkowa Leśna a kościołem. Mimo kłopotów  
z wygospodarowaniem funduszy, wygląda na to, że in-
westycję uda się zrealizować. – W związku z dużą kwotą, 
realizacja całego zadania stanowi problem dla budżetu 
miasta, dlatego zdecydowaliśmy o podzieleniu realizacji 
na etapy, w pierwszym chcemy wymienić zabawki na no-
we. Udało się wygospodarować kwotę, miejmy nadzieję 

wystarczającą, która powinna pozwolić to zrobić jeszcze  
w tym roku. Szukamy wykonawcy – wyjaśnia Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. Na placu zabaw znajdą się: huś-
tawki dla najmłodszych z siedziskami, dwie wieże połączone ze 
sobą mostem na sznurkach, domek z ławkami, stolikami i ze-
wnętrzną werandą ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, mo-
stek, łódka, karuzela, bujawki, huśtawka równoważna, kłoda 
do balansowania, piaskownica, koparka w piaskownicy.  SO

RASZYN
Policjanci z Raszyna mają 
powody do zadowolenia.  
Od niedawna funkcjona-
riusze korzystają  
z nowego komisariatu. 
W środę 23 październi-
ka odbyła się uroczysta 
wizytacja obiektu. 

S tarania policjantów 
z raszyńskiej komendy 
o budowę nowego ko-
misariatu trwały przez 

wiele lat. Do tej pory komen-
da mieściła się w starym blisko 
100-letnim budynku. Brakowało 
dogodnego miejsca do przepro-
wadzenia przesłuchań, wyko-
nania czynności procesowych, 
a nawet odpowiedniego miej-
sca do przyjęcia interesantów. 
Budynek zwyczajnie był za mały. 

Prośby raszyńskich policjan-
tów zostały wysłuchane. Od nie-
dawna mogą korzystać z nowej 
siedziby, która przez ostatnie  
18 miesięcy rosła tuż obok stare- 

Komisariat w Raszynie gotowy

go komisariatu. Dziś po starym 
budynku nie zostało już nic. 

Funkcjonariusze do swojej dys-
pozycji mają nowoczesny bu-
dynek. W nowym komisariacie 
znalazły się trzy strefy: ogólno-
dostępna, ograniczonego dostę-
pu i zamknięta. W tych strefach 
ulokowano m.in. punkt przyjęć 
interesantów, dyżurkę, recep-
cję, sanitariaty, pomieszczenia 
biurowe, do przesłuchań osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, 
dla świadków, do wykonania czyn-
ności procesowych z osobami za-
trzymanymi, magazyn uzbrojenia, 
salę odpraw, szatnie czy magazyn 
dowodów rzeczowych.

W środę 23 października odby-
ła się uroczysta wizytacja komi-
sariatu. Oprócz symbolicznego 
przekazania kluczy do budynku, 
policjanci z Raszyna otrzymali 
również nowy radiowóz. – Cieszę 

się, że ten projekt został zre-
alizowany, zarówno dla dobra 
mieszkańców, jak i policjantów. 
Z mojej strony mogę zapewnić 
Państwa, że moi podlegli funk-
cjonariusze dołożą wszelkich 
starań, aby mieszkańcy gminy 
Raszyn czuli się bezpiecznie 
w swoim miejscu zamieszkania 
– mówił w trakcie uroczystości 
mł. insp. Jerzy Sztuc, komendant 
powiatowy w Pruszkowie.  AZ
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Nowa siedziba Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

MILANÓWEK
Otwarto nową siedzibę 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej KSN 
AW w Milanówku. 
Decyzją władz powiatu 
grodziskiego miejsce  
to zostało udostępnione 
bezpłatnie. 

W terapeutycznych  
zajęciach w no-
wym miejscu bierze 
udział 35 osób. Do 

wyboru jest m.in. pracownia kom-
puterowa, ceramiczna, plastycz-
na. Nowa siedziba WTZ znajduje 
się przy ul. Piasta 30 w Milanówku.

– Nowy lokal dla WTZ, po ap-
tece, jest całkowicie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Teraz poszczególne pra-
cownie znajdują się na jednym 
poziomie, a uczestnicy mają dzię-
ki temu komfort pobytu – mówi 
ks. Stanisław Jurczuk, kierownik 
Domu Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czego Katolickiego Stowarzyszenia 
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Niepełnosprawnych Archidiece-
zji Warszawskiej.

Jak dodaje ks. Stanisław Jurczuk: 
– Nowa przestrzeń dla WTZ też 
nie jest przypadkowa i ma duże 
znaczenie. Mieszkańcy Milanów-
ka, ale i osoby niepełnospraw-
ne mogą się ze sobą integrować.

Dla uczestników warsztatu  
ważne jest położenie: bliska od- 
ległość od dworca kolejowego 
oraz Domu Rehabilitacyjno- 
-Opiekuńczego.  SO
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PRUSZKÓW

Groził nożem na cmentarzu. 
Policja szuka napastnika

Informacja o tym niebezpiecznym incydencie pojawi-
ła w mediach społecznościowych. – 21 października  
ok. godz. 17.10 mężczyzna lat 40-50, ok. 185 cm wzrostu, 
zaatakował 60 letnią kobietę nożem i uciekł. Ubrany był 
w czarną bluzę/sweter (bez kaptura) czarne spodnie  
i kaszkiet, był bez zarostu – napisał Marek na facebooko-
wym forum mieszkańców Pruszkowa. Policja tylko po-
twierdza informacje. – Rzeczywiście otrzymaliśmy takie 

zgłoszenie. Mężczyzna zagroził kobiecie nożem na cmenta-
rzu. Dla dobra prowadzonego postępowania nie ujawniamy 
więcej informacji. Prowadzimy działania zmierzające do za-
trzymania mężczyzny. Prosimy o kontakt osoby, które mogą 
nam w tym pomóc, które przebywały wtedy w okolicach 
cmentarza – zaznacza podkom. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy KPP Pruszków. Policja nie ujawnia motywu napastnika 
ani informacji o tym, czy kobieta odniosła obrażenia.  EL

O G Ł O S Z E N I E

PIASTÓW
Kolejna poruszająca 
historia mieszkańca 
naszego regionu, który 
liczy na pomoc osób  
o dobrym sercu.  
69-letni pan Stefan  
z Piastowa prosi o wpar-
cie zbiórki pieniędzy  
na protezy obu nóg.

P an Stefan od wielu lat 
choruje na cukrzycę, 
jednak bezpośrednią 
przyczyną drastycznego 

pogorszenia jego stanu zdrowia 
były dwa udary. Pobyt w szpitalu 
zakończył się kolejnymi kompli-
kacjami. – Najprawdopodobniej 
na oddziale złapałem jakąś bak-
terię, która pół roku pustoszyła 
mój organizm. Na początku 2016 
roku trafiłem do szpitala w stanie 
krytycznym. Wdała się sepsa, któ-
ra najbardziej zaatakowała nogę. 

Pan Stefan stracił obie nogi.  
Trwa zbiórka na protezę

Lekarze zdecydowali o jej am-
putacji na wysokości uda – opo- 
wiada mieszkaniec Piastowa.

Osiem miesięcy później ko-
nieczna była amputacja drugiej 
kończyny. – Miałem żal do ca-
łego świata. Nie mogłem zro-
zumieć, dlaczego to spotkało 
właśnie mnie. Po chwilach za-
łamania wstąpił we mnie duch 
walki. Obiecałem sobie, że nie 
poddam się, że znów stanę na 
nogi! – zaznacza pan Stefan.

Tego postanowienia nie da się 
zrealizować bez pomocy ludzi 
o dobrym sercu. Koszt protez to 
75 tys zł. – Tyle jest warta mo-
ja samodzielność. Nigdy nikogo 
nie prosiłem o nic, a wręcz prze-
ciwnie – wiele razy sam poma-
gałem innym… Być może znajdą 
się ludzie, którzy pomogą mi 
w spełnieniu mojego marze-
nia o chodzeniu. Z góry z całego 
serca dziękuję za pomoc – mó-
wi mężczyzna.

Zbiórkę dla pana Stefana znaj-
dziecie pod adresem: www.siepo-
maga.pl/stefan-pliszka.  EL
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W 2021 r. elektrycznym 
autobusem po Grodzisku?

Na ten moment w ramach te-
go projektu trwa przebudowa 
skrzyżowania ul. Nadarzyń-
skiej i ul. Warszawskiej. W przy- 
szłym roku zajmiemy się przeb- 
udową skrzyżowania ul. Teligi 
z ul. 3 Maja, przypomnę, że po- 
wstanie tam rondo. Także w przy- 
szłym roku chcemy wybudować 
stacje ładowania autobusów, 
natomiast przetarg na zakup 
dwóch pojazdów elektrycznych 
planujemy na 2021 rok. Mamy 
nadzieję, że wtedy też wyjadą 
na ulice – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Gro- 
dziska Mazowieckiego.

Punkt ładowania autobusów 
ma pojawić się na terenie ZGK 
Sp. z o.o. nieopodal oczyszczalni 
miejskiej, natomiast przy ul. To-
warowej powstanie zatoka au-
tobusowa wraz z pantografem, 
który również będzie służyć do 
ładowania pojazdów. Dofinanso-
wanie zostanie również spożyt-
kowane na rozwój Grodziskiego  
Roweru Miejskiego.  SO

GRODZISK MAZ.
Na rok 2021 planowane 
jest wprowadzenie elek-
trycznych autobusów do 
grodziskiej komunikacji 
miejskiej. Wcześniej po-
wstanie stacja ładowania 
takich pojazdów. 

W racamy do tema-
tu. Przypomnijmy, 
że gmina Grodzisk 
Mazowiecki otrzy-

mała 10 mln zł unijnego dofinan-
sowania do zakupu elektrycznych 
autobusów, stacji ładownia oraz 
do kilku mniejszych inwestycji, 
których celem jest usprawnienie 
układu drogowego. Postanowi-
liśmy sprawdzić na jakim etapie 
jest to zadanie. Część prac bu-
dowlanych już trwa, a autobusy 
mają pojawić się w 2021 r. 

– Wielki projekt dotyczący 
elektromobilności już realizu-
jemy w Grodzisku Mazowieckim. 

PRUSZKÓW
Podczas październiko-
wej sesji radni powiatu 
pruszkowskiego zajęli 
się planem naprawczym 
Szpitala na Wrzesinie. 
Dokument ocenili  
krytycznie.

P rzedstawienie planu 
naprawczego dla pla-
cówki to konieczność 
wynikająca z przepi-

sów. W przypadku wykazania 
straty, a tak stało się w przypad-
ku Szpitala na Wrzesinie, dyrek-
cja ma obowiązek w ciągu trzech 
miesięcy przedstawić dokument 
w którym wskazane są kierunki 
działań na rzecz poprawy sytuacji.

Taki dokument powstał i tra-
fił pod obrady rady powiatu. Ale 
przychylności nie zyskał. Takie też 
było stanowisko poszczególnych 
komisji i samego zarządu po-
wiatu. Nie pomogły wyjaśnienia 
firmy, która była odpowiedzial-
na za przygotowanie planu na-
prawczego. – Jest to olbrzymia 
ilość ogólników, w których mówi 
się o „jakichś” oszczędnościach, 
o „jakichś” zmianach, które mogą 
przynieść „jakieś” oszczędności, 
a mówimy o zakładzie, który ma 
kolosalne zadłużenie, w którym 
80 proc. kosztów to koszty kadro-
we, płacowe wraz z pochodnymi. 
Żaden z poruszonych punktów 

Szpital na Wrzesinie bez planu 
naprawczego

nie dawał nadziei na to, że w tych 
kluczowych procesach będziemy 
w stanie ogarnąć tę trudną sytu-
ację lub cokolwiek powstrzymać. 
Każdy z proponowanych projek-
tów wymagał początkowych in-
westycji w zakładzie, który nie 
ma zdolności kredytowej, który 
funkcjonuje w sprawach inwesty-
cji wyłącznie dzięki dotacjom po-
wiatu – argumentował Krzysztof 
Rymuza, starosta pruszkowski.

Również w wypowiedziach 
radnych pojawiły się krytyczne 

uwagi, w tym m.in. o pomyśle 
wykorzystania instalacji fotowol-
taicznych w sytuacji, gdy plany 
powiększenia placówki zakładają 
rozbudowę istniejących budyn-
ków „w górę”. – Dyskutujemy 
trochę jak u cioci na imieninach, 
a nie na podstawie dokumen-
tów. Podejmujemy próbę dys-
kusji z programem, którego nie 
mamy – stwierdził radny An-
drzej Kurzela, wytykając m.in., 
że w planie naprawczym pomy-
lono przychody z zyskami.

Przeciwko uchwale w spra- 
wie zatwierdzenia planu na-
prawczego zagłosowało 25 rad- 
nych, dwie osoby wstrzymały 
się. Dokument nie został zatem 
przyjęty. Pod znakiem zapy-
tania stoi zatem, jaki kieru-
nek powinny przyjąć zmiany 
w funkcjonowaniu lecznicy. 
Nadal nie wiadomo także,  
kto pokieruje placówką w tym 
newralgicznym momencie. 
Konkurs na dyrektora szpi-
tala jest w toku.  EL
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ZDROWIE I URODA
08

DODATEK

Narciarstwo to nie tylko 
forma spędzenia wol-
nego czasu, ale także 
doskonały sposób  
na utrzymanie zdrowia 
i dobrej kondycji. 

Z drugiej zaś strony jest 
to dyscyplina dość nie-
bezpieczna, jeśli cho-
dzi o wypadkowość, 

kończącą się często poważny-
mi urazami.

Ilość wypadków wśród dzieci 
i młodzieży jest nieco wyższa niż 
wśród dorosłych. Z tych samych 
statystyk wynika też, że narciar-
stwo jest znacznie bardziej wy-
padkową dyscypliną (79%) niż 
snowboard (16%).

Wypadki narciarskie wystę-
pują we wszystkich kategoriach 
wiekowych, podczas gdy wypad-
ki na snowboardzie zdarzają się 
głównie w grupie osób młodych, 
gdzie ta dyscyplina jest najczę-
ściej uprawiana.

Najczęstsze urazy to stłucze-
nia i skręcenia kolana (ponad 
połowa wszystkich urazów nar-
ciarskich to skręcenia kolan), 
co w pewien sposób związane 
jest z budową nowoczesnego 
buta narciarskiego - wysokie-
go i sztywnego.

Dlatego też urazy stawu ko-
lanowego, w szczególności 

Zimowe szaleństwo  
– jak się przygotować

zerwania więzadła krzyżowego 
przedniego wzrosły w przeciągu 
ostatnich 30 lat o przeszło 280%!!!

Przy odpowiednim przygo-
towaniu technicznym i kon-
dycyjnym oraz przestrzeganiu 
pewnych reguł ogólnie obowią-
zujących przy każdej aktywno-
ści, zapobieganie wypadkom 
narciarskim jest dziś możli- 
we i skuteczne.

Częstym powodem wielu ura-
zów narciarskich, występują-
cych szczególnie na początku 

sezonu i w czasie pierwszych 
zjazdów, są brak odpowied-
niej formy fizycznej i przygo-
towania siłowego. Istotne jest 
wykształcenie odpowiedniej 
sprawności mięśniowej koń-
czyn dolnych, kończyn górnych, 
tułowia i miednicy. Kondycja 
wszystkich tych partii mięśni 
ma duże znaczenie dla zapobie-
gania urazom skręcenia kolana. 

Dla zwiększenia siły mięśni 
mogą wystarczyć 2-3 sesje tre-
ningowe tygodniowo. Ćwiczenia 

powinny obejmować mięśnie 
kończyn górnych, dolnych 
oraz tułowia.

Dla wzmocnienia tułowia 
ważne jest wzmocnienie mię-
śni brzucha, zarówno mięśni 
płytkich jak i głębokich np. 
mięśnia poprzecznego brzu-
cha. Wzmacniając te mięśnie 
stabilizujemy miednicę i tym sa-
mym uzyskujemy kontrolę nad 
ruchem kończyn dolnych. Poję-
cie core stability (ang. środek, 
centrum) określa wytworzenie 

właściwej siły i sprawności mię-
śni grzbietu i brzucha za pomocą 
specjalnych ćwiczeń statycznych 
i dynamicznych.

Przygotowanie do nart nie 
może się odbywać bez ćwiczeń 
propriocepcyjnych. Są to serie 
ćwiczeń prowadzonych na sali 
ćwiczeń lub w domu nastawione 
na poprawienie zdolności utrzy-
mania równowagi, koordynacji 
i stabilności. Wykorzystywane są 
w nich niestabilne przedmioty. 
Taki trening pozwala zwiększyć 
kontrolę nad wykonywanymi ru-
chami, przygotowując w ten spo-
sób do tego, aby poradzić sobie 
w nieprzewidywalnych sytu-
acjach na stoku (związanych ze 
stanem śniegu, nierówności te-
renu, ograniczonej widoczności 
czy innych czynników). Dobry 
trening propriocepcji jest przy-
datny w zakresie zapobiegania 
wypadkom nie tylko w narciar-
stwie, ale też w innych dyscypli-
nach sportu. Trening mięśniowy 
wykonywany „na sucho” musi być 

obowiązkowo połączony z ćwi-
czeniami na śniegu po to, aby 
zwiększyć umiejętności kontro-
lowanej jazdy na nartach w każ-
dych warunkach.

Aby przygotować się odpo-
wiednio, należy najpierw skon-
sultować swój stan fizyczny ze 
specjalistą – ortopedą lub re-
habilitantem.

Pierwsze spotkania z reha-
bilitantem powinny dopasować 
formułę treningową do naszych 
możliwości i indywidualnych 
predyspozycji sportowych tak, 
aby maksymalnie zminimalizo-
wać ryzyko wystąpienia urazu 
w odniesieniu do budowy na-
szego ciała.

Tylko wyspecjalizowane 
ośrodki i Kliniki z doświad-
czonym i wykwalifikowanym 
personelem gwarantują odpo-
wiednie przygotowanie do zi-
mowego szaleństwa.

Zatem zapraszamy! 

Zespół Kliniki Promotus

Kiśmy na zdrowie
Jesień i zima to nie lada  
wyzwanie dla naszego 
układu odpornościo- 
wego. Wszyscy dookoła  
kichają, a pogoda naj- 
częściej nas nie rozpiesz- 
cza. Jak możemy wspo-
móc swój organizm  
w walce z przeziębie-
niami czy grypą? Nasze 
mamy, babcie i prababcie 
miały na to niezawodny 
sposób – kiszonki. 

K isić można właściwie 
wszystko – od trady-
cyjnych ogórków i ka-
pusty, po rzodkiewki, 

kalafiora, czosnek, pomidory czy 
buraki. Lista warzyw, które moż-
na wrzucić do słoika i ukisić wła-
ściwie nie ma końca. 

Dlaczego kiszonki są zdrowe?  

Podczas procesu kiszenia – czyli 
fermentacji, przy udziale bakterii 
mlekowych, powstaje cenny kwas 
mlekowy. Jest on doskonałym źró-
dłem wielu witamin ( m.in.  B1, B2, 
B3, C, A, E ), ale przede wszystkim 
to najlepszy i najtańszy probiotyk. 
Jedząc kiszonki wspieramy i odbu-
dowujemy naturalną florę bakte-
ryjną jelit, która wg najnowszych 
badań jest odpowiedzialna nie tyl-
ko za naszą odporność, ale także 
za nasze samopoczucie.

Jak kisimy? Możemy kupić go-
towe saszetki zawierające żywe 
kultury bakterii kwasu mlekowe-
go lub w sposób tradycyjny w za-
szczepionej np. połówką ogórka 
kiszonego solance. Piękne, peł-
ne kolorowych warzyw słoje będą 
nie tylko ozdobą naszej kuchni, 
ale przede wszystkim ogromną 
dawką zdrowia. 

A więc kiśmy na zdrowie! 

mgr Ewa Mirowska – dietetyk  
Kliniki Rehabilitacji Promotus.

ul.Pruszkowska 44, 05-806 Granica, 
tel. 515510205, +48 22 730 67 70,  

www.promotus.eu
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PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

Idealny moment 
na zadbanie o siebie
URODA

Mówi się, że formę 
na lato robi się zimą. 
Jest w tym wiele 
prawdy. Również jeśli 
mówimy o formie 
naszej cery, włosów 
czy paznokci. 

G orący piasek i mor-
ska woda to już tylko 
wspomnienie minio-
nych wakacji. Pogoda 

za oknem raczej nie zachwy-
ca – jest mokro, chłodno i sza-
ro. Jednak taka aura to idealny 
moment na rozpoczęcie zabie-
gów pielęgnacyjnych.

Nasza skóra po lecie często jest 
przesuszona i wymaga troski. 
Niestety siedzenie w ogrzewa-
nych pomieszczeniach również 
jej nie służy. Wiele pań na własną 
rękę próbuje poprawić kondy-
cje swojej skóry. Kłopot jednak 
w tym, że trudno samodzielnie 
określić jaki kosmetyk jest nam 
potrzebny. Zdarza się bowiem, 
że nawet dobrze dobrany ko-
smetyk z drogerii nie sprosta 
naszym oczekiwaniom. 

Co zatem należy zrobić? Wybrać 
się do dobrego salonu kosmetycz-
nego. Kosmetolodzy i kosmetyczki 
ocenią kondycję naszej cery oraz 
odpowiednio dobiorą kurację. 
Czasem wystarczy jeden zabieg, 

ale niekiedy warto zastanowić się 
nad całą serią. Dziś w wielu salo-
nach piękna oprócz zabiegów pie-
lęgnacyjnych możemy również 
skorzystać z kuracji, które po-
prawią nieco nasz wygląd. Nowo-
czesne zabiegi liftingujące cieszą 
się coraz większą popularnością. 
I nie ma się co dziwić, bo efekty 
bywają spektakularne. 

Zabiegi na twarz to jednak 
nie wszystko. W ofercie salo-
nów urody znajdziemy również 
szereg ciekawych kuracji, które 
pozwolą nam pozbyć się tzw. po-
marańczowej skórki. Warto tego 
typu zabiegi połączyć ze zmianą 

diety i ćwiczeniami. Dzięki temu 
nie tylko wcześniej zobaczymy 
efekty, ale również je utrwalimy.

Jesień to również idealny mo-
ment na rozpoczęcie walki z nie-
chcianym owłosieniem. Możemy 
zdecydować się już nie tylko na 
tradycyjne formy depilacji, ale 
również skorzystać z depilacji 
laserowej. Aby pozbyć się nie-
chcianych włosków na zawsze, 
konieczne jest wykonanie serii 
zabiegów w kilkutygodniowych 
odstępach. Zatem do kolejnych 
wakacji uda się zdążyć. 

Pamiętajcie. Formę na lato ro-
bi się zimą! AZ
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MICHAŁOWICE

Przyjechał pijany do 
komisariatu, bo w okolicy  
nie ma taksówek

Do michałowickiego komisariatu policji udał się męż-
czyzna, który chciał złożyć zawiadomienie o kradzieży 
grzejnika. Dyżurny wyczuł od niego alkohol. 59-latka 
poddano badaniu alkomatem. Wynik? Prawie promil 
alkoholu w organizmie. Koniec końców mężczyzna nie 
złożył zawiadomienia i wyszedł z komisariatu. Uwa-
gę policjantów przykuło to, że mężczyzna udał się na 
pobliski parking. Tam wsiadł do samochodu i... ruszył. 

– Daleko nie ujechał, ponieważ został zatrzymany przez 
dzielnicowych. Tłumaczył, że musiał przyjechać do ko-
misariatu swoim samochodem, bo w Michałowicach nie 
ma taksówek – mówi podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy KPP w Pruszkowie. To nie wszystko. Okazało 
się, że tylko w tym roku zatrzymywano go aż trzy razy 
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości... Grozi 
mu do 5 lat więzienia.  SO

O G Ł O S Z E N I E

Wpadnij na słówko!  
III Dyktando w Pruszkowie

uczestnikom przyznawane są 
numery. Słabsze wyniki pozo-
stają więc tajemnicą. Ma to być 
przede wszystkim dobra zaba-
wa. – Jak zwykle tekst dyktanda 
przygotuje Kasia Zegadło-Ga-
łecka. Robi to z bardzo dużym 
poczuciem humoru i nie ina-
czej będzie w tym roku – wyjaś- 
nia Halina Gniadek.

Dyktando odbędzie się już 
8 listopada o godz. 17.00 w Spół- 
dzielczym Domu Kultury w Prusz- 
kowie. Udział jest bezpłatny, trze-
ba się tylko wcześniej zapisać. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod 
numerem telefonu 668 523 506.

Oprócz satysfakcji z podjęcia 
wyzwania na uczestników cze-
kają nagrody. – Tradycją jest, że 
zwycięzcy otrzymują pióra wiecz-
ne z grawerunkiem. Myślę, że 
to najbardziej adekwatny pre-
zent i pamiątka – mówi Halina 
Gniadek. – Zapraszam więc do 
udziału i do zobaczenia w SDK. 
Przy okazji chciałabym podzię-
kować pani Izie Królikowskiej, 
która użycza nam sali za dar-
mo – dodaje organizatorka.  EL

PRUSZKÓW
W listopadzie  
w Pruszkowie odbędzie 
się trzecia edycja 
dyktanda dla dorosłych! 
Chętni podjąć 
ortograficzne  
wyzwanie mogą  
już się zgłaszać.

W poprzednich od-
słonach „Wpadnij 
na słówko” wzięło 
udział kilkudzie-

sięciu śmiałków, którzy mierzy-
li się z bardzo zabawnym, ale 
również niezwykle trudnym za-
daniem. – W obu poprzednich 
edycjach nikomu nie udało się na-
pisać dyktanda bezbłędnie. To na 
pewno stres – przyznaje z uśmie-
chem Halina Gniadek, pomysło-
dawczyni wydarzenia z Ośrodka 
Aktywizacji Seniorów „AS”.

W tym roku poprzeczka będzie 
również wysoko. Ale nie trzeba 
się bać. Nazwiska są szyfrowane, 

PRUSZKÓW
Kacper Pacak z Pruszko-
wa ma zaledwie 24 lata. 
Od półtora roku toczy 
walkę najważniejszą  
ze wszystkich. Walkę  
o swoje życie. Pomóżmy 
mu zebrać kwotę po-
trzebną na leczenie.

W maju 2018 r. u Ka-
pra zdiagnozo-
wano chłoniaka 
DLBCL. Diagnoza 

ta brzmiała jak wyrok. Wszystkie 
życiowe plany nagle runęły. Pracę 
i studia zastąpiły szpitalne kory-
tarze. Choroba nie pytała o zda-
nie, wdarła się w życie Kacpra 
i brutalnie wywróciła wszystko 
do góry nogami. 

Mimo trudów leczenia Kacper 
dzielnie walczył ze swoim prze-
ciwnikiem. – Centrum onkologii 
to miejsce, w którym poznajesz 
wiele osób i nie masz pewności, 
czy rano wciąż tu będą. Śmierć 
nie ma litości, walczymy z niewi-
dzialnym przeciwnikiem ramię 
w ramię. Część jeszcze z włosa-
mi, ci bardziej zaprawieni w boju 
już bez. Trudno sobie wyobrazić 
bardziej koszmarne okoliczności. 
Kryzys w końcu dopada każde-
go. Chemia pali żyły, odbiera siły, 
chęci do życia – zaznacza Kacper.

To poświęcenie i długa walka 
przyniosły efekty. Niestety nie na 
długo. Na początku roku Kacper 
przeszedł przeszczep komórek 

Kacper potrzebuje Waszej pomocy!

macierzystych. Wydawało się, że 
to zwycięstwo. Niestety zaledwie 
dwa miesiące później doszło do 
wznowy. – Znowu jestem w szpita-
lu, sił mam z każdym dniem mniej. 
Najgorsze jest jednak to, że che-
mia przestała działać… Lekarze 
nie mają wątpliwości. Uratować 
mnie może już tylko ultranowo-
czesna terapia CAR T cell, do-
stępna m.in. w Izraelu. Od wielu 
tygodni próbujemy porozumieć 
się z tamtejszą kliniką, żeby uzy-
skać kwalifikację i kosztorys. Pro-
cedura trwa i wiadomo już, że 

będą to ogromne kwoty, sięgają-
ce setek tysięcy dolarów. Nigdy 
nie sądziłem, że moje życie zo-
stanie wycenione na taką cenę. 
Nie mam szans zebrać samodziel-
nie takich środków, dlatego pow- 
stała ta zbiórka i prośba o pomoc  
– zaznacza Kacper.

Szanse na leczenie są, jednak 
barierą jest duża kwota. – Ode-
brało mi oddech, nie potrafię po-
zbierać myśli. Wiedziałem, że to 
będzie ogromna kwota, ale te po-
nad 2 miliony złotych przerosło 
wszystko… — zaznacza Kacper.

Ale mamy dobrą wiado-
mość. Niemal udało się uzbie-
rać tę kwotę. Niewiele brakuje! 
Zbiórkę znajdziecie na stro-
nie: www.siepomaga.pl/kac-
per-pacak. Dodatkowo na 
facebooku została utworzo-
na grupa gdzie charytatywnie 
wystawiane są przedmioty na 
sprzedaż, a środki ze zbiórki 
trafiają na konto Kacpra. Do-
łączcie, licytujcie, wystawiajcie 
i pomagajcie! Nazwa grupy to: 
#zbieramydlakacpra #licytacje 
dla #KacperPacak.  AZ
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RASZYN

50 oczyszczaczy powietrza 
trafiło do Raszyna

Gdy tylko rozpoczyna się sezon zimowy, wszelkie wskaźniki 
dotyczące norm zanieczyszczeń w powietrzu przekracza-
ją dopuszczalną skalę. W określonych godzinach nawet 
o kilkaset procent. Z myślą o poprawie jakości powietrza 
raszyński urząd zakupił 50 profesjonalnych oczyszczaczy 
powietrza, które będą wykorzystywanie we wszystkich 
placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych 
i kulturalnych. – To dobra wiadomość dla raszyniaków. 

50 nowoczesnych oczyszczaczy powietrza dostarczyliśmy 
do naszych gminnych publicznych placówek oświatowych 
– poinformował Andrzej Zaręba, wójt Raszyna. Zakupione 
oczyszczacze powietrza mają wielostopniową technologię 
oczyszczania, filtry HEPA i węglowy oraz możliwość nawilża-
nia powietrza. Wyświetlacz wskazuje stopień zanieczyszcze-
nia powietrza. Są ciche i zabezpieczone przed przypadkowym 
użyciem. Urządzenia trafiły już do placówek. SO

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd 
miasta ogłosił przetarg 
na budowę tężni 
solankowej w Parku 
Kościuszki. Jeśli uda 
się go rozstrzygnąć, 
nowy obiekt będzie 
gotowy jeszcze 
w tym roku.

O budowie tężni mówi 
się w Pruszkowie od 
wielu miesięcy. To 
jeden z pomysłów 

zgłoszonych do ubiegłorocz-
nej edycji budżetu obywatel-
skiego. Teraz przyszedł czas na 
realizację tych planów. W ogło-
szonym właśnie postępowaniu 
przetargowym na budowę mo-
wa między innymi o dostawie 
i montażu kompletnej tężni 
solankowej, jej uruchomie-
niu, wyposażeniu w siedzi-
ska i altanę.

Wkrótce budowa tężni 
w Parku Kościuszki

Termin wykonania zadania 
to 29 listopada tego roku. Wa-
runkiem jego dotrzymania jest 
jednak sprawne przeprowadze-
nie samego przetargu, a to za-
leży od tego, czy pruszkowski 
urząd otrzyma oferty miesz-
czące się w jego budżecie. O tym 
przekonamy się pod koniec paź-
dziernika. Wówczas mija termin 
składania przez firmy odpowied-
nich dokumentów.

Tężnia solankowa w Parku Ko-
ściuszki będzie pierwszą w Prusz-
kowie. Po sąsiedzku podobna 
konstrukcja znajduje się w Pia-
stowie. Nie tylko ciekawie wy-
gląda, ale przede wszystkim ma 
dobroczynny wpływ na zdrowie. 
Budowla z drewna i gałęzi spra-
wia, że znajdująca się tam solanka 
zmienia się w arerozol zawierający 
cenne składniki takie jak jod, brom, 
magnez, sód, potas czy żelazo. Do-
stają się one do naszego organi-
zmu przez błony śluzowe i skórę, 
wzmacniając odporność i wspo-
magając prawidłowe funkcjono-
wanie układu oddechowego. EL
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Przedszkole przy Okrężnej 
musi poczekać

przedszkolnych. Inna sytuacja jest 
w szkołach. – W tej chwili nie ma-
my deficytu miejsc w przedszko-
lach. Przejęliśmy dwa przedszkola, 
jedno wynajęliśmy, drugie „usa-
morządowiliśmy”. Nie ma więc 
problemu. Dziś najważniejsza 
jest szkoła, bo w trzech szkołach, 
w Adamowiznie, w Książenicach 
i w szkole nr 6 mamy przepełnie-
nie. Coś muszę z tym zrobić – za-
znacza włodarz Grodziska. EL

GRODZISK MAZ.
Wszystko wskazuje 
na to, że w tym roku nie 
będzie zapowiadanego 
przetargu na budowę 
nowego przedszkola 
przy ul. Okrężnej 
w Grodzisku Mazowieckim.

W kwietniu burmistrz 
Grzegorz Benedyk-
ciński mówił nam, 
że przetarg na bu-

dowę miał pojawić się jeszcze 
w tym roku. Czy zostanie zatem 
w najbliższym czasie ogłoszo-
ny? – Wszystko wskazuje na to, 
że nie. Zdecydowanie ważniej-
szą inwestycją jest dla nas szkoła 
w Szczęsnem. Musimy trakto-
wać ją jako priorytet i najpierw 
ogłosić przetarg na jej budowę. 
Nie porzucamy pomysłu budo-
wy przedszkola na Okrężnej, to 
kwestia przesunięcia o rok – mó-
wi teraz Benedykciński.

Jak dodaje, Grodzisk nie ma 
obecnie problemu z brakiem miejsc 
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PRUSZKÓW

Seniorzy mają swój  
własny ogród

W Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 18a działa Dzien-
ny Dom Senior+. Korzystają z niego seniorzy będący 
pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Ich największym marzeniem było uporządkowanie  
i ożywienie nieco ogrodu przed budynkiem. Przy pla-
nowaniu ogrodu pomógł Andrzej Zawadzki. Seniorów 
wsparło również Stowarzyszenie „Socjus” oraz PCPR. 
– Są to rośliny, które lubią obecność drzew iglastych i 

liściastych. Szczególnie dębów. Rośliny lubiące kwaśną glebę 
i duże zacienienie. Całości dopełnią wiosenne kwiaty cebulo-
we krokusy, następnie tulipany – zaznacza Andrzej Zawadzki. 
Ogród w pełnej klasie będziemy mogli podziwiać wiosną. – 
Rośliny już teraz będą ładnie wyglądać i zdobić ogród przez 
całą zimę. Natomiast z biegiem czasu rośliny będą się roz-
rastały i coraz ładniej wyglądały. Wiosną ogród powinien 
wyglądać bardzo ładnie – zaznacza Andrzej Zawadzki.  AZ
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Policja szuka świadków 
wypadku

sprawę st. sierż. Przemysławem 
Demidziuk tel. (22) 60 46 251 albo 
całodobowo z Komendą Po-
wiatową Policji w Pruszkowie  
tel. (22) 758 60-81 do 85. Do Pań-
stwa dyspozycji pozostaje rów-
nież adres poczty elektronicznej 
e-mail: oficer.prasowy.pruszkow@
ksp.policja.gov.pl – zaznacza pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.  AZ

PRUSZKÓW
Policjanci z pruszkow- 
skiej komendy szukają 
świadków wypadku,  
do którego doszło  
w maju tego roku  
na skrzyżowaniu  
al. Wojska Polskiego  
i ul. Kubusia Puchatka.

D o zdarzenia doszło  
24 maja o godz. 11.45 na 
wspomnianym wyżej 
skrzyżowaniu zderzyły 

się dwa samochody. W zdarzeniu 
udział brały żółty bus marki ford 
oraz osobówka – grafitowa toyota 
yaris. W wyniku zdarzenia kierują-
cy toyotą trafił do szpitala.

Policja nadal prowadzi postępo-
wanie w tej sprawie. – Świadkowie 
tego wypadku oraz osoby mogące 
przyczynić się do ustalenia oko-
liczności zdarzenia, a także osoby, 
których pojazdy były wyposażone 
w rejestratory obrazów, proszo-
ne są o kontakt z prowadzącym 

Tworząc przedszkole 
Bavi w Pęcicach  
staraliśmy się wykre-
ować miejsce idealne 
dla dzieci, które  
zapewni idealny  
rozwój malucha,  
a jednocześnie  
pozwoli cieszyć się  
z uroków dzieciństwa.

Nauka przynosząca  
radość
W Bavi stawiamy na wysoką ja-
kość nauczania w języku pol-
skim i angielskim. Pomagamy 
dzieciom rozwijać talenty i pa-
sje. Promujemy wychowanie 
przez sport. W naszym przed-
szkolu dzieci mogą korzystać 
z szerokiej gamy zajęć sporto-
wych zachęcających do aktyw-
ności fizycznej. Zapewniamy 
dzieciom zabawę, edukację 
oraz opiekę wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej oraz 
profesjonalnych instruktorów 
sportowych. 

Oferta Akademii Bavi stanowi 
uzupełnienie realizowanych pro-
gramów. Bogaty pakiet zajęć do-
datkowych obejmuje codzienne 
zajęcia z języka angielskiego, co-
dzienne zajęcia sportowe, możli-
wość spotkań z muzyką i sztuką, 
udział w badaniach i ekspery-
mentach oraz warsztatach te-
matycznych.

Praca to nasza pasja
Przedszkole Bavi powstało z pasji. 
Pasji do pracy z dziećmi. Bazuje-
my na doświadczeniu zdobytym 
w czasie prowadzenia dwujęzycz-
nego przedszkola w Warszawie. 
To doświadczenie przenieśliśmy 
tu, do Pęcic. Wizją Bavi jest otwar-
tość wobec dzieci i ich rodziców 
oraz przygotowanie dzieci do ko-
lejnych etapów edukacji. Dbamy 
o to by nasze dzieci były otwarte, 
kulturalne oraz wrażliwe. 

Przedszkole szyte  
na miarę
Przedszkole Bavi znajduje się na 
działce o powierzchni 10 tys. mkw. 
W nowoczesnym budynku znaj-
duje się pięć sal dydaktycznych 
z zapleczem sanitarnym, aula 
oraz sala gimnastyczna. W pla-
cówce działa nasza własna kuch-
nia z profesjonalnym zapleczem 
i możliwością uwzględniania diet 
indywidualnych, eliminacyjnych.

Zarówno wnętrze, jak i oto-
czenie budynku zostały zapro-
jektowane tak, by dzieci miały 
wygodną i bezpieczną przestrzeń 
do zabawy i nauki. Na terenie wo-
kół przedszkola znajduje się plac 
zabaw, boiska sportowe oraz dwa 
korty do gry w tenisa, mini zoo 
oraz mały warzywniak. 

Wygodny dojazd
Nasze przedszkole mieści się 
przy drodze, która stanowi jed-
no z głównych połączeń dro-
gowych między Warszawą 
a Pruszkowem, Komorowem , 
Pęcicami Małymi, Granicą. Dla 
rodziców jest to ogromne uła-
twienie, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o przywiezienie i odebranie 
dziecka z przedszkola. Jednocze-
śnie lokalizacja naszej placów-
ki pozwala maluchom obcować 
z przyrodą wśród zwierząt i wła-
snych upraw. Oprócz dużego 
terenu rekreacyjnego należą-
cego do przedszkola w pobliżu 
znajduje się malowniczy zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy Sta-
wów Pęcickich. 

Zapraszamy 
Zainteresowała Cię nasza oferta? 

Zapraszamy do wizyty w Przed-
szkolu Bavi ul. Pęcicka 10 w Pę- 
cicach oraz do kontaktu telefo-
nicznego 737374241

Więcej na www.bavi.com.pl, 
www.facebook.com/przed-
szkolebavi/ 

Przedszkole Bavi – miejsce do 
radosnego przeżywania dzieciństwa

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N YO G Ł O S Z E N I E

Oznaczenie nieruchomości: 

Nieruchomość o pow. 0.1270 ha oznaczona, jako dział-

ka nr 3/15 w obrębie 06-01 uregulowana w księdze wieczystej nr 

WA1G/00080039/4, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Nieru-

chomość położona jest w Milanówku skrzyżowanie ulic Brzozo-

wej i Warszawskiej.  

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt prostokątny. Wjazd na 

nieruchomość od ul. Brzozowej. Nieruchomość ogrodzona siatką 

na podmurówce i utwardzona nawierzchnią asfaltową. Szerokość 

działki 17 metrów, długość 78 metrów.

Postepowania administracyjne, których przedmiotem jest ww. 

nieruchomość:

Nieruchomość jest przedmiotem postępowania o stwierdze-

nie nabycia na podstawie art. 200 ustawy o gospodarce nierucho-

mościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) z mocy prawa 

z dniem 5 grudnia 1990r. przez przedsiębiorstwo państwowe zakła-

dy Jedwabiu Naturalnego „Milanówek” prawa użytkowania wieczy-

stego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego 

w Milanówku obręb 06-01 oznaczonego, jako dawna działka nr 

30/9 o pow. 0,2189 ha. 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego: 

Dla przedmiotowej nieruchomości – brak miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.

Okres dzierżawy: 

12 miesięcy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 

1 000 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych) + należny podatek VAT.

Postąpienie minimalne wynosi 100 zł netto (słownie: sto złotych).

Wadium wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium wno-

si się w pieniądzu. Termin wniesienia wadium do dnia 19 listo-

pada 2019 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2019 roku o godzinie 

12 w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Mazo-

wiecki ul. Kościuszki 30 (sala konferencyjna).

Informacje dotyczące przetargu: 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne, które 

wniosą wadium w gotówce, w wyżej określonej wysokości i termi-

nie na konto Starostwa Powiatu Grodziskiego nr 82 1240 6973 1111 

0010 8249 9502. W tytule wpłaty wadium należy podać: „wadium, 

dzierżawa, działka ew. nr 3/15”. Wpłata wadium nie powoduje nali-

czenia odsetek od zdeponowanej kwoty. 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 

na wskazane konto. 

Wpłacenie wadium po terminie skutkuje nie dopuszczeniem 

uczestnika do przetargu. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 

wygrał, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieru-

chomości.

 Wpłacenie wadium oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem 

nieruchomości, z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu 

oraz z niżej wymienionymi przepisami prawnymi. 

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedło-

żyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, 

a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepo-

siadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do re-

jestru – aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa. 

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien 

legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. 

Nie przedłożenie wym. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem 

uczestnika do przetargu. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 

chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpie-

nie powyżej ceny wywoławczej.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest podpisać umowę dzier-

żawy przedmiotowej nieruchomości na okres 1 roku z wylicytowa-

ną stawką czynszu dzierżawnego. 

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości.

Starosta Grodziski może odwołać przetarg jedynie z ważnych 

powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 

do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Sta-

rostwa oraz zamieszczenie na stronie internetowej, podając przy-

czynę odwołania przetargu. 

 Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzy-

skać w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żyrardowskiej 48 budy-

nek A, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 13 i 11, tel. 

0-22 755 52 24 wew. 108, 105, naczelnik.wgn@powiat-grodziski.pl, 

a także na stronie internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl w za-

kładce przetargi na nieruchomości. 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 

21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 

ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. 

w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro-

kowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2108 ze zm.).  

STAROSTA GRODZISKI
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja),

na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa:

GRODZISK MAZ.
Urząd gminy  
w Grodzisku Mazowiec-
kim otworzył oferty  
w przetargu na budowę 
Centrum Aktywizacji  
i Integracji Społecznej 
przy ul. Sportowej.  
To ostatnia szansa,  
aby obiekt powstał  
z takim rozmachem, jak 
przewiduje to projekt.

T o jedna z największych 
inwestycji samorzą-
dowych w Grodzisku. 
Centrum Aktywizacji 

i Integracji Społecznej nie bez po-
wodu nazywane jest „małym Ko-
pernikiem”. Przy ul Sportowej ma 
powstać duży i nowoczesny obiekt, 
przystosowany do organizowa-
nia dużych imprez sportowych 
i kulturalnych. Projekt zakłada 
budowę m.in. sali widowiskowo-
-sportowej, skateparku, ścianki 

Ostatnia szansa  
dla „małego Kopernika”

wspinaczkowej, wieży widokowej 
oraz niezbędnej infrastruktury.

W lipcu tego roku grodzi-
ski urząd miasta po raz kolejny 
ogłosił przetarg na budowę Cen-
trum. Poprzednie postępowanie 

unieważniono ze względu na 
zbyt wysokie ceny zapropono-
wane przez firmy. Czy teraz bę-
dzie inaczej? – Wszystko trwało 
tak długo, bo trafiliśmy w mo-
ment, kiedy ceny skoczyły bardzo 

do góry. Przewidywaliśmy na 
tę inwestycję ok. 60 mln zł, 
a oferty opiewały na 70 mln 
zł. Podjąłem więc decyzję, aby 
przeczekać. Przy następnym 
przetargu pojawiło się około 
600 pytań. Musieliśmy na nie 
odpowiedzieć, dlatego proce-
dura przedłużyła się – wyja-
śnia Grzegorz Benedykciński.

Od tego, czy obecny przetarg 
zakończy się szczęśliwie, zależy 
bardzo wiele. – Mam nadzieję, 
że oferty pozwolą rozstrzygnąć 
przetarg. Jeśli się jednak oka-
że, że nadal ceny są abstrakcyj-
ne, wtedy zrezygnujemy z tego 
projektu. Będziemy projekto-
wać nową, mniejszą halę. Nie 
byłoby to dobre rozwiązanie, bo 
hala która pomieści ok. trzech 
tysięcy ludzi np. na koncertach 
przydałaby się w regionie. A je-
śli Grodzisk tego nie zbuduje, 
to nikt tego nie zbuduje, choć 
brzmi to nieskromnie. Takiego 
obiektu brakuje, a sport roz-
wija się w Grodzisku bardzo 
dynamicznie – zaznacza gro-
dziski włodarz.  EL
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RASZYN

Pijany kierowca zatrzymany 
po pościgu. Wiózł 3-latkę

Szokujące doniesienia z Raszyna. Tamtejsi policjanci 
po pościgu zatrzymali 39-letniego mężczyznę, któ-
ry pod wpływem alkoholu kierował samochodem.  
W środku, bez fotelika i zapiętych pasów znajdowała 
się jego 3-letnia córka. – Kierowca nie reagował na sy-
gnały świetlne i dźwiękowe. Zaczął uciekać. Wjechał 
samochodem na wyboistą drogę, gdzie nie miał już 
możliwości kontynuowania ucieczki. Został zatrzymany 

– informuje podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 
KPP w Pruszkowie. – Dziecko pod opieką policjantki zo-
stało przewiezione karetką do szpitala na badania. Ca-
łe szczęście 3-latce nic się nie stało. Została przekazana 
matce – dodaje. Mężczyzna usłyszał zarzuty: niezatrzy-
mania się do kontroli, kierowania w stanie nietrzeźwo-
ści oraz narażenia swojej córki na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.  EL

WYDARZENIE
Październik dobiega 
końca, a wraz z nim mie-
siąc aktywnego seniora 
w Pruszkowie. Zwieńcze-
niem tego miesiąca była 
uroczysta gala, która od-
była się 22 października.

Można powiedzieć, że 
to, co dobre szyb-
ko się kończy. Za 
nami Pruszkowski 

Miesiąc Aktywnego Seniora, któ-
ry od dziewięciu lat organizują 
wspólnie Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz Centrum 
Aktywizacji Seniorów „AS”. We 
wtorek 22 października odbyła 
się uroczysta gala wieńcząca ten 
wyjątkowy miesiąc. Miesiąc pełen 
atrakcji dedykowanych seniorom 
m.in. wernisaże, turnieje spor-
towe, warsztaty plastyczne czy 
koncerty. – Niezmiernie mi miło 

Aktywny miesiąc aktywnych 
seniorów

przywitać elitę seniorów miasta 
Pruszkowa. Jak patrzę na tę potę-
gę, na to jak was dużo to serce się 
raduje. W mieście Pruszkowie jest 
około 13 proc. seniorów, więc to 
siłą z którą warto się liczyć. Bar-
dzo się cieszę, że dziś tu z nami 

jesteście. To spotkanie to zwień-
czenie trzytygodniowych imprez 
– zaznaczyła Teresa Kostrzew- 
ska, dyrektor MOPS.

Podziękowania i życzenia 
zdrowia złożył seniorom rów-
nież Paweł Makuch, prezydent 

Pruszkowa. – Drodzy państwo. 
Największe podziękowanie 
kieruje do państwa pruszkow-
skich seniorów. To wy jesteście 
aktywni. To wy pokazujecie 
że można. To wy pokazuje-
cie że trzeba. To dzięki wam 
w zasadzie cały rok w Prusz-
kowie jest rokiem aktywnego 
seniora. Ten październik jest 
dla nas tylko takim przykła-
dem i symbolem – zaznaczył 
Paweł Makuch.

Po wystąpieniach i podzię-
kowaniach przyszła pora na 
program artystyczny. Serca 
publiczności skradli… senio-
rzy! Piękne przedstawienie te-
atralne raz bawiło do łez, raz 
łapało za serce i wzruszało, by 
po chwili porwać całą salę wi-
dowiskową Centrum Kultury 
i Sportu do śpiewu. Mamy na-
dzieję, że grupę teatralną bę-
dą mogli poznać również inni 
mieszkańcy miasta. Zwień-
czeniem gali był koncert Kry- 
styny Giżowskiej.  AZ
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1,1 mln zł za drogę  
rowerową przy DW719

Zaprojektowana trasa rowero-
wa rozpocznie się na skrzyżowaniu 
ul. Królewskiej z ul. Grudowską. 
Połączy się tam z istniejącą dro-
gą dla rowerów „biegnącą” z Gro-
dziska Mazowieckiego. Następnie 
rozciągnie się w kierunku Podko-
wy Leśnej. W odległości ok. 280 m 
od skrzyżowania z ul. Grudowską 
trasa przechodzi na południo-
wą stronę ul. Królewskiej, gdzie 
jako trzymetrowy ciąg pieszo-
-rowerowy oddzielony od jezdni 
buforem dochodzi do skrzyżo- 
wania z ul. Podwiejska.  AZ

MILANÓWEK
Milanowski urząd 
rozstrzygnął przetarg  
na budowę ścieżki 
rowerowej wzdłuż  
drogi wojewódzkiej  
nr 719, na odcinku  
od ul. Podwiejskiej  
do ul. Grudowskiej.

D o przetargu na budo-
wę trasy rowerowej 
wpłynęły trzy ofer-
ty. Najwyższa wyno-

siła 1,270 mln zł, nieco niższa  
1,246 mln zł oraz ta, która okazała 
się zwycięska – 1,134 mln zł. Bu-
dową zajmie się firma TIT BRUK 
z Nowego Miasta nad Pilicą. 

– Dość późno udało się zna-
leźć wykonawcę dla tego zada-
nia, dlatego koniec inwestycji 
planujemy w przyszłym roku, 
w maju. Natomiast rozpoczę-
cie prac budowlanych nastąpi 
jeszcze w tym miesiącu – mó-
wi Piotr Remiszewski, bur- 
mistrz Milanówka.
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O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy 
– obszar IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
które odbędzie się od 4 listopada 2019 r. do 25 listopada 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. Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 
w dniu 18 listopada 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30;

2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszkowa osiedla Ostoja - działki ew. nr 121 
i 119/2 obr. 24 przy ulicy Ireny” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, które odbędzie się od 4 listopada 2019 r. do  
25 listopada 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. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 18 listopada 
2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa,  
w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:30;

3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy 
ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 12 listopada 
2019 r. do 3 grudnia 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. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 25 listopada 
2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa,  
w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:30.

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko udostępnione zostaną 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:
1. 9 grudnia 2019 r. – miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru części obszaru miasta Pruszkowa 
– Gąsin Przemysłowy – obszar IV;

2. 9 grudnia 2019 r. – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa osiedla Ostoja 
- działki ew. nr 121 i 119/2 obr. 24 przy ulicy Ireny;

3. 18 grudnia 2019 r. – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie 
położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – 
Brzezińskiego.

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 Planowania 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, wymienione 
wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego podlegają 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:
1. 9 grudnia 2019 r. – miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru części obszaru miasta Pruszkowa 
– Gąsin Przemysłowy – obszar IV;

2. 9 grudnia 2019 r. – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa osiedla 
Ostoja - działki ew. nr 121 i 119/2 obr. 24 przy ulicy Ireny;

3. 18 grudnia 2019 r. – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie 
położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – 
Brzezińskiego.

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. planów.
      

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

PRUSZKÓW
15 października w Urzę-
dzie Miasta Pruszkowa 
odbyło się posiedzenie 
komisji doraźnej  
ds. komunikacyjnych. 
Podczas spotkania 
pojawiło się wiele  
ciekawych pomysłów.

J ednym ważniejszych tema-
tów poruszanych podczas 
komisji były wewnętrz-
ne połączenia autobusowe. 

W przyszłym roku miasto ogło-
si przetarg w tej sprawie, zatem 
jeżeli ktokolwiek ma jakieś uwagi 
do usprawnienia obecnego stanu 
komunikacji w mieście, to warto 
zgłosić to w urzędzie. Jakie są no-
we założenia połączeń? Planowa-
ne jest dołożenie dodatkowej linii 
nr 7. Miałaby ona skomunikować 
Żbików, Gąsin i Bąki z centrum 
miasta, z wykorzystaniem nowe-
go tunelu pod torami. Zmiany zaj-
dą na linii nr 4, tu planowane jest 
jej wydłużenie. Dodatkowo Paweł 
Makuch, prezydent Pruszkowa za-
pewnił, że w przetargu zostanie 
zawarty zapis o tym, aby autobusy 
były wyposażone w klimatyzację 
i żeby była ona wykorzystywana. 
Poruszono też temat bezpłatnych 
przejazdów dla uczniów. 

Autobus do Warszawy
Poinformowano, że w niedługim 
czasie miasto opublikuje wyniki 
ankiety. Już teraz wiadomo, że 

wygrał wariant pierwszy, czyli po-
łączenie Os. Staszica – Plantowa 
– Powstańców – Wojska Polskiego 
– Dworzec Zachodni, które funk-
cjonowałoby pięć dni w tygodniu. 
– Ankieta była stworzona wedle 
wcześniejszych ustaleń i nego-
cjacji przeprowadzonych z ZTM. 
Aktualnie wyceniamy tę usługę, 
będziemy chcieli tę kwotę ująć 
w budżecie na rok 2020. Jeżeli bę-
dziemy mieli zaakceptowany bu-
dżet, w tym momencie będziemy 
w stanie „uruchomić” ZTM, który 
rozpisze przetarg. Następnie linia 
zostanie uruchomiona zgodnie 
z wolą mieszkańców – powiedział 
podczas komisji Paweł Makuch, 
prezydent Pruszkowa.

Linia do stolicy mogłaby zostać 
uruchomiona nawet już w marcu. 
Koszt? Ponad 1,5 mln zł rocznie.

Szynobusem z Komorowa 
do Pruszkowa
Wisienką na torcie podczas wczo-
rajszego spotkania była informacja 
o tym, że są szanse na urucho-
mienie szynobusu, który mógł-
by poruszać się po „żeberku” 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
(połączenie należące do WKD, 

czyli tory od Komorowa do sta-
cji Pruszków PKP). – Szczegółów 
jeszcze nie zdradzę. Natomiast 
WKD sprawdza dwie kolizje, któ-
re są na tej trasie, czyli w al. Woj-
ska Polskiego i rejon, przy którym 
znajduje się straż pożarna – mó-
wił Makuch. – Uważam, że jest 
dużym przełom w tej sprawie, 
jesteśmy umówieni już z gminą 
Michałowice i WKD, aby rozma-
wiać tylko w tym temacie – dodał.

Tabor poruszający się tą linią 
byłby zasilany gazem. Przystanki 
zlokalizowano by przy ul. Lipo-
wej obok cmentarza żydowskiego 
oraz nieopodal szkoły podsta-
wowej nr 2.

Wspólny bilet
Planowane jest, aby strefa wspól-
nego biletu rozciągała się aż do 
przystanku WKD w Nowej Wsi. 
Nadal trwają rozmowy między 
Pruszkowem, gminą Michałowice, 
„wukadką” a ZTM. Jak podkreślał 
prezydent, w tym momencie spra-
wa głównie zależy od funduszy. 
Jednak temat jest otwarty. Dlate-
go trudno w tej chwili powiedzieć 
kiedy takie rozwiązanie mogłoby 
zostać wprowadzone.  SO

Autobus do Warszawy, nowa linia  
i szynobus na „żeberku” WKD. Co jeszcze?

 W
PR

24
.P

L 
 



P R O M O C J A14
P i ą t e k ,  2 5  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 9

ISSN: 2657-3806, PR: 18306

Wydawca: 
Wpr Media Sp. s.c.

Drukarnia: ZPR Media S.A., 
drukarnia w Warszawie

Redakcja:
Pruszków, ul. Niecała 10/2
tel/fax. 22 758 77 88
e–mail: redakcja@wpr24.pl

Reklama: tel./fax 22 758 77 88
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: 
tel./fax 22 758 77 88; 
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, 
Milena Skoczylas, 
Seweryn Olko, 
Ewelina Latosek

Nr konta bankowego – mBank
90 1140 2004 0000 3102 7842 2256

Partnerskie biura 
ogłoszeń: 
IN–FORM, 
www.biuroogloszen.net, 
TOM–OFFICE 
tel. 22 728 97 90
Pruszków 
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne: 
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, 
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania 
i adiustacji tekstów 
oraz nadawania tytułów listom. 
Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl

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

Dom, w którym starości nie trzeba się bać

Ilu jest obecnie mieszkańców Domu i czy 
są jeszcze wolne miejsca?
W Domu Pomocy Społecznej w Izdeb-
nie Kościelnym i filii w Grodzisku Ma-
zowieckim przebywa aktualnie 39 osób. 
Posiadamy 1 wolne miejsce dla kobiety.

Aktywizacja mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej, szczególnie osób 
w podeszłym wieku, niekiedy chorych 
somatycznie, jest trudnym zadaniem 
wymagającym fachowego przygotowa-
nia, ale i odpowiedniej organizacji. Jak 
Pani i pracownikom domu się to udaje?
W naszym Domu zatrudniony jest wy-
kwalifikowany personel: pielęgniarki, 
opiekunki, pedagog, instruktor terapii 
zajęciowej, a także duszpasterz. Zespół 
terapeutyczno - opiekuńczy ma na celu 
zachowanie jak najwyższej sprawności 
psychofizycznej mieszkańców. Miesz-
kańcy korzystają z rehabilitacji domo-
wej refundowanej w ramach usług NFZ.                     

 Oprócz codziennych zajęć rehabili-
tacyjno - terapeutycznych organizowane 

są imprezy okolicznościowe,  wyjścia do 
Centrum Kultury i Mediateki, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi oraz artystami. 

Tradycją naszego domu są corocz-
ne  spotkania z rodzinami mieszkańców 
i osobami z nimi zaprzyjaźnionymi. Każ-
dego roku w lipcu organizujemy spo-
tkanie integracyjne z seniorami wsi 
Izdebno Kościelne. Tegoroczne było 
wyjątkowe. Obchodziliśmy 106. urodzi-
ny naszej mieszkanki Pani Władysławy.  

Celebrujemy urodziny i imieniny 
naszych mieszkańców, cieszymy się 
wraz z nimi ich drobnymi sukcesami, 
dobrym samopoczuciem, bijącym od 
nich optymizmem. 

Uczniowie szkół podstawowych z Iz-
debna Kościelnego, Grodziska Mazowiec-
kiego, Książenic regularnie odwiedzają 
mieszkańców domu z okazji świąt oko-
licznościowych. Seniorzy czynnie uczest-
niczą w różnych imprezach na terenie 
powiatu grodziskiego, np. w Marszu 
Różni a Równi, w Dożynkach, Ogro-
dach Integracji. 

Współpracując z innymi placówkami 
wymieniamy się doświadczeniami – jest 
to bardzo ważne. 

Sytuacja dochodowa nie ma wpływu na 
umieszczenie osoby w domu? 
Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości 
średniego miesięcznego kosztu utrzyma-
nia mieszkańca. Opłatę za pobyt wnoszą: 
mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% 
swojego dochodu, małżonek, zstępni 
przed wstępnymi (zgodnie z umową za-
wartą w trybie art. 103 ust. 2) oraz gmina, 
z której dana osoba została skierowana. 
Należy podkreślić, że każdy przypadek 
i sytuacja rodziny są  analizowane in-
dywidualnie przez pracownika ośrodka 
pomocy społecznej z terenu zamieszka-
nia osoby kierowanej do Domu Pomo-
cy Społecznej.

Każdy z mieszkańców wymaga indywi-
dualnego podejścia, ma różne możliwości 
fizjomotoryczne. Na jaką specjalistyczną 
pomoc mogą liczyć podopieczni?

W celu sprawowania jak najlepszej i kom-
pleksowej opieki nad naszymi mieszkań-
cami zespół terapeutyczno – opiekuńczy 
opracowuje regularnie indywidualne pla-
ny wspierania mieszkańca oraz roczny 
plan imprez kulturalnych w uzgodnie-
niu z mieszkańcami. Pani pedagog służy 
mieszkańcom radami i wsparciem w roz-
wiązywaniu ich trudnych spraw. 

Świadczenia zdrowotne dla mieszkań-
ców dostępne są w ramach powszechnego 
systemu opieki zdrowotnej. Podstawową 
opiekę lekarza rodzinnego sprawuje lekarz 
internista ze specjalnością w reumatolo-
gii. Opieka ta świadczona jest w miejscu 
pobytu, natomiast do lekarzy specjali-
stów mieszkańcy wyjeżdżają pod opieką 
pracownika. Wówczas zapewniamy do-
wóz samochodem do konkretnych po-
radni specjalistycznych.

Oprócz PFRON-u swoje środki finanso-
we na funkcjonowanie domu przekazu-
je także Powiat Grodziski. Na co głównie 
przeznaczane są te pieniądze?

Każdego roku otrzymujemy od Powiatu 
Grodziskiego dofinansowanie do budże-
tu. Najczęściej te środki są przeznaczane 
na bieżące potrzeby Domu,  utrzymanie 
naszych mieszkańców,  zakup wyposa-
żenia oraz niezbędne remonty.

W ubiegłym roku w ramach progra-
mu „Wyrównywanie różnic między regio-
nami III w obszarze D – likwidacja barier 
transportowych” został  złożony wniosek 
o dofinansowanie ze środków PFRON 
na zakup samochodu osobowego. Jest to 
9-cio osobowy pojazd przystosowany do 
przewozu osób  niepełnosprawnych po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich.  

W lipcu 2019 roku została zawarta 
umowa pomiędzy Powiatem Grodzi-
skim a Państwowym Funduszem Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na dofinansowanie zakupu samochodu 
specjalnie przystosowanego do prze-
wozu niepełnosprawnych mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Izdeb-
nie Kościelnym z filią w Grodzisku 
Mazowieckim.

Dzięki ogromnemu wsparciu ze stro-
ny Powiatu Grodziskiego jeszcze w tym 
miesiącu mieszkańcy naszego Domu 
otrzymają do swojej dyspozycji nowy 
samochód marki Opel Vivaro.

O tradycjach Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i filii w Grodzisku Mazowieckim, 
aktywizacji seniorów i potrzebie indywidualnego wsparcia mieszkańców opowiada jego dyrektor 
– Teresa Ciszewska

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Urząd Gminy Michałowice jest otwarty całą 
dobę – dzięki usługom E –URZĄD – dla wygody
mieszkańców.

Najwygodniej załatwić sprawę w urzędzie nie wy-
chodząc z domu. I jest na to rozwiązanie - skorzystaj 
z e-usług (https://www.michalowice.pl/e-urzad). 
Obecnie wiele spraw urzędowych można zreali-
zować przez Internet, bez konieczności udawania 
się do urzędu, o każdej porze dnia, a także w nocy. 

Na stronie internetowej gminy Michałowice: 
www.michalowice.pl powstała podstrona „e-
-urząd”, na której zostały zebrane informacje 
dotyczące spraw publicznych, które można ła-
two załatwić właśnie w ten sposób.

A są to:
■ E-PODATKI - podstrona ta pozwala na przeglą-

danie swoich zobowiązań podatkowych wobec 
gminy (podatku od nieruchomości, rolnego, le-
śnego, transportowego, opłat związanych z zaję-
ciem pasa drogowego). Pilotażowo została także 
udostępniona możliwość wygodnego sposobu 
uiszczania opłat za pomocą szybkich płatności 
(np. blik, szybki przelew itd.).

■ E-DOWODY - za pomocą tej podstrony można 
załatwić sprawy związane z dowodami osobi-
stymi, m.in. złożyć wniosek o nowy dowód dla 
siebie lub dziecka, zgłosić utratę dokumentu 
lub jego uszkodzenie, a także sprawdzić, czy 
dowód jest już gotowy. Aby jednak móc sko-
rzystać z internetowej opcji realizowania tych 
spraw należy posiadać profil zaufany uwie-
rzytelniający tożsamość przy dokonywaniu 
operacji internetowych lub konto ePUAP.

■ E-MELDUNEK – ta strona umożliwia zamel-
dowanie się na pobyt stały lub czasowy oraz 

E-URZĄD – ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET
wymeldowanie, wpisanie się do rejestru wy-
borców czy zgłoszenie urodzenia dziecka. Tu 
także konieczne jest posiadanie profilu za-
ufanego lub konta w ePUAP

■ KOMUNIKATOR MIEJSKI – aplikacja na te-
lefon w systemie Android lub iOS, za pomo-
cą której można zgłosić sprawy wymagające 
interwencji urzędu gminy. Dotyczą one m.in. 
stanu dróg, chodników, zwierząt, dewasta-
cji, nieprawidłowego parkowania, awarii 
oświetlenia ulicznego, awarii wodno-ka-
nalizacyjnej, zakłócanie porządku, odbioru 
odpadów komunalnych, zieleni itd. Za jego 
pośrednictwem można zgłosić np. złamany 
konar, śmieci wyrzucone do lasu, awarię 
sieci itp. Wystarczy zrobić zdjęcie (system 
zaznacza miejsce pinezką na mapie), krótko 
opisać czego dotyczy, przypisać jedną z 16 ka-
tegorii i wysłać zgłoszenie, które trafi do właś-
ciwego referatu.

 Dane GPS ze zdjęcia pozwolą sprawnie wysłać 
właściwe służby. Użytkownik zgłaszający pro-
blem będzie mógł również podać swoje dane 
kontaktowe, dzięki którym zostanie poinfor-
mowany o statusie zgłaszanej sprawy. Zapra-
szamy do testowania rozwiązania. Wystarczy 
zainstalować aplikację Komunikator Miejski/
LocalSpot ze sklepu Play lub Appstore.

■ OPŁATY ZA WODĘ – PRZEŚLIJ STAN WO-
DOMIERZA – za pomocą krótkiego formu-
larza można podać stan licznika na wodę. Na 
tej podstawie zostanie wystawiona faktura, 
którą prześlemy na wskazany adres e-mail. 
Faktura do opłaty w dowolny sposób, czy in-
ternetowy, czy też w kasie urzędu.

■ ECO-HAROMONOGRAM – aplikacja mobil-
na harmonogramu odbioru odpadów w na-
szej gminie. Przypomina nie tylko o terminie 
odbioru odpadów, ale także pomaga jak je 
segregować czy podaje informacje o dniach 
i godzinach, w których czynny jest PSZOK.

■ JAKOŚĆ POWIETRZA – tu można spraw-
dzić stan jakości powietrza . Dane podawane 
są ze stacji pomiarowych Głównego Inspek-
toraty Ochrony Środowiska zlokalizowanych 
na terenie naszego kraju. Najbliższa znajduje 
się w Piastowie.

PRAWDĘ MÓWIĄĆ KAŻDĄ SPRAWĘ MOŻ-
NA ZAŁATWIĆ PRZEZ INTERNET – WYKORZY-
STAJ NARZĘDZIE:
■ SPRAWA PRZEZ INTERNET - za pomocą 

portalu obywatel.gov.pl posiadając profil za-
ufany lub przez e-puap, można załatwić wiele 
spraw urzędowych. Tą drogą można także zło-
żyć również podanie, wniosek, skarg czy za-
żalenie. Obok spraw związanych z dowodami 
osobistymi i meldunkami, istnieje możliwość 
m.in. przesłania wniosków o wydanie EKUZ, 
zarejestrowanie na działalności gospodarczej 
czy złożenie wniosku o kartę dużej rodziny 
i inne świadczenia rodzinne.

■ POWIADAMIENIA SMS  – ZAREJESTRUJ SIĘ
 Mieszkańcy naszej gminy dzięki Systemowi 

Powiadamiania SMS, po zarejestrowaniu swo-
jego telefonu poprzez formularz dostępny na 
stronie internetowej, będą otrzymywali komu-
nikaty z urzędu gminy, np. o braku wody, czy 
utrudnieniach związanych z remontem uli-
cy, a także informacje dotyczące atrakcyjnych 

gminnych wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych.

 Rejestracja jest w pełni darmowa, mieszkaniec nie 
ponosi żadnych płatności związanych z otrzymy-
waniem wiadomości SMS na swój telefon.

 Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w któ-
rym musimy podać numer swojego telefonu ko-
mórkowego oraz adres zamieszkania, co pozwoli 
precyzyjnie wybrać rozsyłane informacje.

 Formularz rejestracji na stronie: https://www.mi-
chalowice.pl/powiadomienia-sms/informacja.

■ BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MICHA-
ŁOWICE – zebrane zostały tu wszystkie wyda-
nia biuletynu. Te nowe, i te już archiwalne.

Zachęcamy do wykorzystywania usług dostępnych 
przez Internet: https://www.michalowice.pl/e-urzad.

Dowiedz się więcej - jak założyć profil zaufa-
ny: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.
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MIEJSCA NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              NIERUCHOMOŚCI  

– SPRZEDAM

• Atrakcyjne przytulne mieszkanie 
centrum Pruszkowa po  
remoncie 2 pokoje 38 m2 PARTER 
park - tel. 606-155-760 

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 

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

• Sprzedam luksusowe 
mieszkanie 43 m2 na osiedlu 
Sunhouse ul. Gałczyńskiego 
parter, ogródek, dwa miejsca 
garażowe, tel. 698 440 489

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

Sprzedam garaż własnościowy, 
murowany. Pruszków- 
Działkowa róg Przyszłości.  
510 253 035, 516 541 014 

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA
• Wynajmę mieszkanie  

w Pruszkowie 44 m2, 
bezpośrednio tel. 607-608-151 

• Oferujemy pracę na terenie 
zewnętrznym, dla Panów, 
Suchy Las okolice  
ul. Sąsiedzkiej. Ogólny 
zakres czynności: koszenie 
trawy, zamiatanie, 
odśnieżanie, pielęgnacja 
zieleni. Wynagrodzenie  
od 2500-2800. Praca  
w godz. 6-14 lub 7-15. 
Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt pod 
numerem 501 389 927 

• Firma Probet zatrudni sprzątaczki 
i pracowników gospodarczych 
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Praca 
na terenie Błonia, Piaseczna, 
Mszczonowa, Tomaszowa 
Mazowieckiego. Oferujemy 
dojazd i umowę o pracę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr telefonu 
798912400 

• Janinów. Bezpłatny dowóz. 
Praca siedząca. Również 
niepełnosprawni. 734 108 163

• Agencja ochrony 
zatrudni na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Konotopy, Ołtarzewa  
i Ożarowa Mazowieckiego 
tel.728 432 309 

• Kwalifikowany pracownik 
ochrony+dopuszczenie 
do posiadania broni 
obiektowej+poświadczenie 
bezpieczeństwa. Pruszków. 24/48. 
Praca od zaraz!605 611 567

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

• Przyjmę osobę do pracy  
w kuchni 601255655 

• 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 607-073-354

• Praca dla Panów i Pan 
przy sprzątaniu magazynu 
w Sokołowie koło Janek 
504204700  
 
Zatrudnimy do ochrony 
budowy w Pruszkowie 
228343400 

NIERUCHOMOŚCI  
– KUPIĘ

• KUPIĘ PILNIE MIESZKANIE  
W PRUSZKOWIE 720796291 

DAM PRACĘ

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Bezpieczna
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

• Pruszków centrum  
do wynajęcia lokal użytkowy   
30 m2 w piwnicy bloku 
mieszkalnego . Wysokość  
2,30 m, 3 okienka, 
otynkowany, malowany,  
podłoga betonowa,  
oświetlenie, sieć 230V,  
CO, WC, woda, alarm .  
Tel 501 064 021 

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni  
200 m2, I piętro z windą  
w Podkowie Leśnej,  
ul. Jana Pawła II 13  
tel 601 612 930

Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio 
tel. 500-540-541

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

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

• 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 

• 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 aut na kasację 
508206738 

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

 USŁUGI

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

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

• Hydraulik  
tel. 535872455 

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

• 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 

 SPRZEDAM

• Sprzedam sadzonki cisa  
z własnego ogrodu.  
Cena od 1 zł. Pruszków  
694 964 576

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ze 
zm.), 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. z dnia 2018.08.04 
ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego  
na wniosek Burmistrza Grodziska Mazowieckiego reprezentowanego 
przez Waldemara Jasielczuka, w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„rozbudowie drogi gminnej łączącej ul. Wronią i ul. Kruczą we wsi 
Mościska w gminie Grodzisk Mazowiecki, z drogą wojewódzką 
nr 579, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
Inwestycja obejmuje nieruchomości1):
jedn. ewid. 140504_5.0023 obręb Mościska - działki nr ew.: 101/2, 
77, 75/1 (75/2, 75/3), 76 (76/1, 76/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 
88/2), 140 (140/1, 140/2), 135/3 (135/4, 135/5);
jedn. ewid. 140504_5.0021 obręb Makówka - działki nr ew.: 
160/2 (160/3, 160/4).
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 (przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej 
sprawie w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego, w Wydziale 
Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. 
Kościuszki 30, pok. nr 11), w terminie 14 dni od daty podania 
niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) 
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 
2a,  na tablicy ogłoszeń wykazu w którym przeznaczył do : 
• wydzierżawienia na rzecz EKO-Raszyn urządzenia i obiekty wodo-
ciągowo-kanalizacyjne.
• wydzierżawienia działki rekreacyjnej w Sękocinie Starym przy  
ul. Alpejskiej. 
Wykaz został wywieszony z dniem  18.10.2019 roku na okres 21 dni. 
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Na uroczystości zapraszają

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne miasta Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

* W związku ze specyficznym i kameralnym charakterem recitalu Michała Bajora uprzejmie prosimy o nieprzyprowadzanie
na koncert dzieci poniżej 6 roku życia. Przepraszamy i Dziękujemy.

Od 4 listopada 2019r. od godziny 16:00 odbiór wejściówek na Salon Poezji K40
i koncert Michała Bajora w Starostwie Powiatowym w pokoju 403
oraz w Urzędzie Miasta w pokoju 91. Ilość wejściówek ograniczona.

Msza Święta w Kościele Św. Kazimierza
z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej «Pruszkowianka».
Po mszy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
z Zespołem Tańca Ludowego «Pruszkowiacy»

Wspólne śpiewanie hymnu państwowego w ramach projektu
„Niepodległa” oraz złożenie kwiatów przy pomniku
upamiętniającym Stulecie Odzyskania Niepodległości
przy ul. Drzymały 30
Otwarcie Wystawy „Ojcowie Niepodległości” przygotowanej
przez Instytut Pamięci Narodowej, prezentowanej przez
Muzeum Dulag 121. CKiS, ul. Bohaterów Warszawy 4
Patriotyczny Salon Poezji K40 pt. „Karmazynowy poemat”
z udziałem m.in. Magdaleny Zawadzkiej, Krystyny Tkacz,
Zbigniewa Zamachowskiego. CKiS, ul. Bohaterów Warszawy 4
Koncert Michała Bajora pt. „Kolor Cafe”.
Przeboje włoskie i francuskie.
CKiS, ul. Bohaterów Warszawy 4 *

Paweł Makuch
Prezydent Pruszkowa

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski
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NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

13:15

12:00

15:30
16:00


