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Al. Jerozolimskie 
i ul. Poznańska do przebudowy

REGION
Stało się! Władze wojewódz-
twa mazowieckiego zgodnie 
z wcześniejszymi deklaracja-
mi zajmą się układem dróg 
wojewódzkich nr 718 i 719. 
Przetarg na przygotowanie 
dokumentacji projektowej 
został już ogłoszony. 

R ozmowy o przebudowie 
wiaduktu nad torami PKP 
w Pruszkowie w ciągu ul. 
Poznańskiej (droga wo-

jewódzka nr 718) trwają od wielu lat. 
Wiadukt w ubiegłym roku przeszedł 
remont w trybie awaryjnym. Koniecz-
na była wymiana łożysk. Dzięki temu 
przeprawa posłuży kierowcom jednak 
przez jakiś czas. Jednak takie doraźne 

R E K L A M A

remonty nie rozwiązują problemu. 
Pruszkowski wiadukt nad torami PKP 
ma za małą przepustowość. Podobnie 
jak ulica Poznańska (dw 718) prowadzą-
ca do węzła autostrady A2. Dowodem 
na to są gigantyczne korki w poran-
nym i popołudniowym szczycie. Roz-
wiązaniem tych problemów ma być 
budowa węzła drogowego w miejscu 
istniejącego wiaduktu raz poszerze-
nie ul. Poznańskiej do dwóch pasów 
ruchu w obu kierunkach.

Jeszcze w ubiegłym roku trwały ży-
we dyskusje między władzami woje-
wództwa mazowieckiego a włodarzami 
Pruszkowa. Władze Mazowsza chciały 
wybudować nowy wiadukt. Natomiast 
pruszkowscy włodarze, podobnie jak 
ich poprzednicy, forsowali wizję bu-
dowy węzła drogowego z bezkolizyj-
nymi łącznicami. 

Food Trucki
w piastowie
OSP Piastów, ul.Warszawska 24

dmuchańce

lemoniada
stoisko
z zabawkami

Wata 
cukrowa

Godziny otwarcia
Piątek 14:00 - 22:00
Sobota 12:00 - 22:00

Niedziela 12:00 - 20:00

/sowaevents 2  4
lipca

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), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

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

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

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

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

REGION
UOKiK walczy z naciągaczami / str. 4 /

PRUSZKÓW
14 chętnych na wiadukt / str. 4 /

NADARZYN
Sukces letnich basenów / str. 5 /

GRODZISK MAZ.
Kradzieże katalizatorów / str. 2  /

DODATEK WAKACJE   / str. 06 /
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GRODZISK MAZ.
Do zatrzymania trzech 
obywateli Rumunii po-
dejrzanych o dokonanie 
kradzieży katalizatorów 
doszło w nocy, z nie-
dzieli na poniedziałek 
21 czerwca. Wszyscy 
usłyszeli zarzuty.

O koło 2.30 grodziscy 
policjanci otrzymali 
zgłoszenie o okra-
daniu aut na jed-

nym z osiedli. Na miejsce zostały 
wysłane patrole prewencyjne 
i kryminalne. Na parkingu po-
licjanci zauważyli dwóch męż-
czyzn, którzy na ich widok 
zaczęli uciekać. Trzeci męż-
czyzna próbował ukryć się w sa-
mochodzie. Po przeszukaniu 
auta funkcjonariusze znaleźli 
dwa katalizatory wycięte z sa-
mochodów oraz przeznaczoną 
do tego celu piłę. Po zebraniu 
i potwierdzeniu danych zatrzy-
manych, policjanci ustalili, że 
mogli oni być sprawcami jesz-
cze trzech tego typu kradzie-
ży dokonanych tej samej nocy. 

Jak informuje rzecznik pra-
sowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
ki, asp. sztab. Katarzyna Zych 
– Dodatkowo wyszło na jaw, że 
dzień wcześniej w innej miej-
scowości 21-latek podrobił 
umowę kupna-sprzedaży sa-
mochodu, którym przyjechał 

Kradzieże katalizatorów. 
Zatrzymani trzej sprawcy.

do Grodziska Mazowieckie-
go. Cała trójka usłyszała za-
rzuty dokonania 3 kradzieży 
katalizatorów, po ich wcze-
śniejszym wycięciu z pojazdów. 
Jeden z nich będzie odpowiadał 
za ten czyn jako osoba nielet-
nia – dodaje Zych. AL

Około 2.30 grodziscy policjanci 
otrzymali zgłoszenie o okrada-
niu aut na jednym z osiedli. Na 
miejsce zostały wysłane patro-
le prewencyjne i kryminalne. 
Na parkingu policjanci zauwa-
żyli dwóch mężczyzn, którzy na 
ich widok zaczęli uciekać. Trzeci 
mężczyzna próbował ukryć się 
w samochodzie. Po przeszuka-
niu auta funkcjonariusze zna-
leźli dwa katalizatory wycięte 
z samochodów oraz przezna-
czoną do tego celu piłę. Po ze-
braniu i potwierdzeniu danych 
zatrzymanych, policjanci usta-
lili, że mogli oni być sprawcami 
jeszcze trzech tego typu kradzie-
ży dokonanych tej samej nocy. 
Jak informuje rzecznik prasowy 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Grodzisku Mazowiecki, 
asp. sztab. Katarzyna Zych – Do-
datkowo wyszło na jaw, że dzień 
wcześniej w innej miejscowości 
21-latek podrobił umowę kupna-
-sprzedaży samochodu, którym 
przyjechał do Grodziska Mazo-
wieckiego. Cała trójka usłyszała 
zarzuty dokonania 3 kradzie-
ży katalizatorów, po ich wcze-
śniejszym wycięciu z pojazdów. 
Jeden z nich będzie odpowiadał 
za ten czyn jako osoba nieletnia 
– dodaje Zych.   AZ

BRWINÓW
W poniedziałek,  
21 czerwca, brwinow-
ski magistrat wydał 
zarządzenie nr 49.2021  
o ograniczeniu  
korzystania z wody 
wodociągowej  
na terenie gminy. 

Z arządzenie to zosta-
ło wydane w związ-
ku z odnotowaniem 
bardzo wysoki pobór 

wody (260 metrów sześcien-
nych na godzinę), co znacznie 
przewyższa wydolność stacji 
uzdatniania wody w Brwino-
wie i na Parzniewie. Skutkiem 
tego było obniżone ciśnienie 
lub brak wody na wyżej poło-
żonym terenie gminy, w koń-
cówkach sieci oraz w wyższych 
piętrach budynków. Burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Ko-
siński wydał zarządzenie, które 
ma na celu ograniczenie zuży-
cia wody w celach innych niż 
socjalno-bytowe i spożyw-
cze. Na terenie gminy wpro-
wadzono zakaz podlewania 
ogródków, tuneli foliowych, 
terenów zielonych, upraw rol-
nych, napełniania basenów 
i oczek wodnych  wodą wo-
dociągową. Zakaz obowiązuje 
w „godzinach szczytu”, czyli 
od godz. 15.00 do 24.00, od 21 
czerwca do odwołania. 

Ograniczenia  
z korzystania z wody
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Mimo apelu burmistrza wy-
stosowanego do mieszkańców 
tydzień wcześniej oraz pro-
blemów z dostarczaniem wo-
dy do południowych sołectw 
gminy Brwinów (Owczar-
ni, Tereni i Żółwina), sytuacja 
nie poprawiła się. Dlatego 
też zdecydowano o wprowa-
dzeniu zarządzenia. Kontrolę 
przestrzegania go będzie pro-
wadzić Straż Miejska w Brwino-
wie. Również w poniedziałek, 
21 czerwca, odbyło się spotka-
nie burmistrza Brwinowa oraz 
prezesa Brwinowskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. Podjęto na nim decyzję 
o rozbudowie Stacji Uzdatniania 
Wody w Brwinowie, aby w peł-
ni pokrywała zapotrzebowanie 
na wodę mieszkańców gminy. 
Zwłaszcza w czasie szczytowe-
go zapotrzebowania (podlewa-
nie upraw, ogródków itp.).  AL

REGION
Tylko udzielenie gwa-
rancji przez wykonawcę 
dzieli od podpisania 
umowy na budowę  
środkowego odcinka 
trasy S7 Lesznowola – 
Tarczyn Północ.

B lisko 15-kilometrowy 
odcinek S7 czeka na 
kontynuację projek-
towania i budowę. Do 

realizacji zamówienia wybrano 
firmę PTU Intercor. Została ona 
wyłoniona w drugim przetargu. 
Obecne zadanie wykonawcy to 
drugie z trzech zadań realizacyj-
nych związanych z budową połu-
dniowej wylotówki z Warszawy. 
Prace nad 29-kilometrową tra-
są Warszawa-Grójec podzielono 
na odcinki: od węzła Warszawa 
Lotnisko do węzła Lesznowo-
la o długości 6,6 km, od węzła 
Lesznowola do węzła Tarczyn 

Jest nowy wykonawca odcinka trasy 
S7. Krok do podpisania umowy.

Północ o długości 14,8 km, od 
węzła Tarczyn Północ do po-
czątku obwodnicy Grójca w cią-
gu istniejącej drogi ekspresowej 
S7 o długości 7,9 km.

Jak czytamy na stronie Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad: Realizowana 
trasa ekspresowa rozpocznie się 
na węźle Warszawa Lotnisko na 
Południowej Obwodnicy War-
szawy i skończy na istniejącej 
obwodnicy Grójca. Będzie po-
siadała dwie jezdnie po trzy pa-
sy ruchu do węzła Lesznowola, 
a dalej do obwodnicy Grójca po 
dwa pasy ruchu. Wjazd na nową 
drogę będzie możliwy poprzez 
węzły Zamienie, Lesznowola, 
Antoninów, Złotokłos, Tarczyn 
Północ i Tarczyn Południe. Ruch 
lokalny będzie obsługiwany po-
przez budowane drogi serwiso-
we. Ponadto powstaną obiekty 
inżynierskie, urządzenia ochrony 
środowiska (np. ekrany dźwię-
kochłonne) i bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.  AL
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GRODZISK MAZ.

Kino na leżakach 
w Grodzisku

Już 26 czerwca (sobota) zostanie wyświetlony pierw-
szy seans w ramach grodziskiego „Kina na leżakach”. 
To dobry sposób na spędzenie letniego, czerwco-
wego wieczoru. To już kolejna edycja wydarzenia  
organizowanego przez Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim. W tym roku zaplanowano cztery se-
anse. Pierwszy z nich to „Parasite” – film w reżyserii 
Bong Joon-ho, nagrodzony na Festiwalu Filmowym 

w Cannes, czterema Oscarami i Złotym Globem. Inte-
resująca opowieść o czwórce bohaterów, którzy pla-
nują przekręt doskonały: jak w najkrótszym czasie stać 
się „kimś” i zająć miejsce bogaczy. Seans odbędzie się 
26 czerwca o godz. 22.00 w Parku Skarbków w Gro-
dzisku Mazowieckim. Pozostałe seanse zaplanowane 
są na 10 i 24 lipca oraz 21 sierpnia. Na wszystkie pro-
jekcje wstęp jest bezpłatny.  Red.

Okazuje się, że jest szansa na 
realizację tych założeń po my-
śli władz i mieszkańców Prusz-
kowa. Władze Mazowsza szukają 
firmy, która zajmie się opracowa-
niem dokumentacji projektowej 
dla rozbudowy dw 718 od węzła 
autostrady A2 . „Pruszków" do 
skrzyżowania dw 719 z ul. Par-
tyzantów oraz rozbudowy dw719 
od skrzyżowania z ul. Partyzan-
tów do granicy Warszawy.

Oferty zainteresowanych przy-
gotowaniem dokumentacji firm 
poznamy już 26 lipca. A cała doku-
mentacja ma być gotowa w ciągu 
3 lat (dokładnie 37 miesięcy). Sza-
cowane koszty jakie wojewódz-
two poniesie na przygotowanie 
samych tylko dokumentów to aż 
6,4 mln zł. 

Jednak najważniejsze są tu za-
łożenia projektowe. A te są bar-
dzo korzystne dla Pruszkowa. 
Zacznijmy może od ul. Poznań-
skiej, czyli dw 718. Władze woje-
wództwa chcą, by ul. Poznańska 
zaprojektowana została jako dro-
ga dwujezdniowa I tu ważna in-
formacja skrzyżowanie drogi 718 

(rozbudowa) drogi powinna obej-
mować w zależności od potrzeb 
budowę/przebudowę: jezdni, po-
boczy, skrzyżowań, obiektów in-
żynierskich, dróg serwisowych, 
ciągów pieszo-rowerowych lub 
pieszych i rowerowych, zatok au-
tobusowych, systemu odwodnie-
nia, miejsc do kontroli pojazdów 
oraz budowę innych niezbęd-
nych elementów drogi, a także 
rozbiórkę i budowę istniejącej 
infrastruktury technicznej ko-
lidującej z planowaną drogą” – 
czytamy w dokumentach. 

Warto jednak raz jeszcze pod-
kreślić, że sam proces projekto-
wy będzie trwał przeszło trzy lata. 
Co więcej inwestycja będzie pro-
wadzona etapami. Dziś nie wia-
domo jeszcze czy realizację tego 
gigantycznego drogowego przed-
sięwzięcia województwo będzie 
prowadziło „od strony” autostra-
dy, czy może od granicy z Warsza-
wą. Jedno jest pewne. Przetarg na 
przygotowanie dokumentacji to na 
przebudowę ciągu dróg wojewódz-
kich 718 i 719 to duży krok w kie-
runku poprawy płynności ruchu 
na drogach nie tylko Pruszkowa, 
ale i okolic.  AZ

Książkomaty już dostępne!
jest dziecinnie proste. Zama-
wiamy książki przez katalog in-
ternetowy (o sposobie odbioru 
książek należy poinformować 
bibliotekę mailowo lub tele-
fonicznie). Odbieramy wiado-
mość SMS z kodem dostępu oraz 
numer skrytki, gdzie umiesz-
czono nasze zamówienie. Na 
odbiór książek mamy 48 godzin 
od otrzymania SMS-a. Idziemy 
do książkomatu, znajdujemy od-
powiednią skrytkę i wpisujemy 
kod. Gotowe! 

To niezwykle wygodny spo-
sób wypożyczania książek, po-
nieważ możemy je odebrać 
o dogodnej dla nas porze. Rów-
nież jest to bezpieczna forma, 
gdyż gwarantuje ich bezkon-
taktowy odbiór.  AL

MICHAŁOWICE
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Michałowi-
cach udostępniła swoim 
czytelnikom nowo-
czesne książkomaty. 
Automaty te pozwolą 
na odbiór zamówionych 
książek poza godzinami 
pracy biblioteki.

U rządzenia te zostały 
ustawione przed pla-
cówkami w Michało-
wicach (ul. Raszyńska 

34) oraz w Nowej Wsi, przy furtce 
do przedszkola (ul. Główna 52a). 
Korzystanie z książkomatów 
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i 701, które jest projektowane przy 
okazji tworzenia projektu „Pasz-
kowianki” będzie miało formę 
ronda (skrzyżowania z wyspą cen-
tralną) z sygnalizacją świetlną. 
Co więcej sama „Paszkowianka” 
z autostradą ma się łączyć bez-
kolizyjną łącznicą – w kierunku 
do Warszawy. Połączenie w kie-
runku – do Grodziska – będzie 
odbywać się przez skrzyżowanie. 

Najważniejszy jest jednak za-
pis dotyczący wiaduktu nad to-
rami PKP. Tu ma się pojawić 

dwujezdniowy wiadukt z niezbęd-
nymi łącznicami. Sam projekt ma 
w „maksymalny sposób wykorzy-
stać założenia obowiązującego dla 
tego obszaru miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Anielin” – czytamy w do-
kumentacji przetargowej. Co to 
oznacza? Zaprojektowany ma zo-
stać dwujezdniowy wiadukt z bez-
kolizyjnymi łącznicami z dw 719. 

Projekt ma również objąć prze-
budowę całych Al. Jerozolimskich 
aż do granic Warszawy. „Budowa 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Al. Jerozolimskie i ul. Poznańska do przebudowy
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Trzymamy kciuki
 za Urszulę Łoś 

w drodze do Tokio
#TeamUla        

www.ckis.pruszkow.pl

PÓŁKOLONIE
NA SPORTOWO 2021

JUŻ PO RAZ 21-szy

 Zajęcia PON-PT 8:00–16:00
 Zbiórka od godz. 7:30 / Hala ZNICZ
 Odbiór dzieci do godz.16:30 / Hala ZNICZ
 Turnusy tygodniowe: od 28.06 do 27.08
 Dla dzieci w wieku: od 6 do 12 lat
 Odpłatność: 450 ZŁ/tydz./dziecko

                           400 ZŁ/tydz./drugie i kolejne dziecko rodzeństwo

 Obowiązuje kolejność zgłoszeń
 Ilość miejsc ograniczona

Sport – Rozwój – Edukacja
 Pobierz formularz: www.ckis.pruszkow.pl
 I wyślij skan lub zdjęcie na: zapisy@ckis.pruszkow.pl

Akrobatyka
Koszykówka

Ścianka wspinaczkowa

Piłka nożna
Kajaki

Tenis ziemny
Basen
Zumba

Gry i zabawy
Zajęcia w Muzeum 

Starożytnego Hutnictwa
Kino

Pyszne śniadania                           
i obiady 

przygotowywane 
na miejscu

Uśmiechnięci 
wychowawcy            

Opieka pielęgniarska 
Ubezpieczenie

Półkolonie zgłoszone 
do Kuratorium Oświaty

CENTRUM KULTURY 
I SPORTU 

W PRUSZKOWIE

ul. Bohaterów W-wy 4                     
05-800 PRUSZKÓW

Tel.668 999 635

„Cruella” 
Komedia kryminalna, USA, 2021, 
kat. wiekowa: 13+ 
1.07 (czwartek), g.18.00 
2.07 (piątek) g.18.00 
3.07 (sobota) g. 17.00 
4.07 (niedziela) g. 12.00 Kino Dzieci w CKiS 
4.07 (niedziela) g. 16.00 

„Fritzi – przyjaźń bez granic” 
Animacja, Belgia / Czechy / Luksemburg /
Niemcy, 2021, kat. wiekowa: 9+ 
11.07 (niedziela) g. 12.00 Kino Dzieci w CKiS 
25.07 (niedziela) g. 12.00 Kino Dzieci w CKiS 

„Śniegu już nigdy nie będzie” 
Komediodramat, Polska/Niemcy, 2020 
25.06 (piątek) g.19.00 
3.07 (sobota) g. 20.00 
4.07 (niedziela) g. 19.00 

„Ojciec” 
Dramat, Wielka Brytania, 2020 
8.07 (czwartek) g.18.00 
10.07 (sobota) g. 20.00 
11.07 (niedziela) g. 16.00 

Bilety: 18 zł (normalny), 
15 zł (ulgowy), 

15 zł (tani wtorek) 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, 
www.ckis.pruszkow.pl 

Kasa Kina / rezerwacje: 668 999 635 / 
zakup przez Internet – biletyna.pl/Pruszkow

„Magnezja” 
Dramat, gangsterski, Polska, 2020 
9.07 (piątek) g.19.00 
10.07 (sobota) g. 17.00 
11.07 (niedziela) g. 19.00 

„Sweat” 
Dramat, Polska / Szwecja, 2020 
22.07 (czwartek) g.18.00 
24.07 (sobota) g. 17.00 
25.07 (niedziela) g. 19.00 
31.07 (sobota) g. 20.00 

„Wróg doskonały” 
Thriller, Francja / Hiszpania / Niemcy, 2020 
23.07 (piątek) g.19.00 
24.07 (sobota) g. 20.00 
25.07 (niedziela) g. 16.00 
1.08 (niedziela) g. 19.00 

„Jak wywołałem byłą żonę” 
Komedia, Wielka Brytania, 2020 
29.07 (czwartek) g. 18.00 
30.07 (piątek) g.19.00 
31.07 (sobota) g. 17.00 
1.08 (niedziela) g. 16.00 

REPERTUAR KINO CKiS LIPIEC 2021

TANI WTOREK 
„Zabij to i wyjedź 

z tego miasta” 
Animacja, 

Polska, 2020 
6.07 g .18.00 
20.07 g. 19.00 
27.07 g. 18.00 
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MILANÓWEK

Niebawem otwarcie  
basenu w Milanówku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku poin-
formował na swoim fanpage na Facebooku, że milanowski odkry-
ty basen będzie czynny od 3 lipca. Kąpielisko Retro w Milanówku już 
niebawem otworzy się dla wszystkich spragnionych słońca i wody.  
To kultowe miejsce na mapie miasta, po remoncie, zostało ponownie 
otwarte w 2019 roku. Razem z Miejskim Podwórkiem otaczającym ba-
sen, tworzą niepowtarzalną przestrzeń do spotkań, rozmaitej aktywno-
ści sportowej i animacji społeczno-kulturalnej. Basen będzie otwarty 

codziennie w godzinach 9.00-20.00. Na kąpielisko będzie można wejść  
za opłatą. Mieszkańcy Milanówka będą płacić preferencyjne ceny. Oczywi-
ście na terenie Kąpieliska obowiązują wytyczne dla funkcjonowania basenów  
i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Basen będzie otwarty co-
dziennie w godzinach 9.00-20.00. Cennik korzystania z kąpieliska dostęp-
ny jest  http://bip.zgkim-milanowek.pl/kapielisko-miejskie/a3. Oczywiście 
na terenie Kąpieliska obowiązują wytyczne dla funkcjonowania base- 
nów i saun  w trakcie epidemii SARS-CoV-2  w Polsce.  AL

R E K L A M A

Ciąg dalszy prac przy zbiorniku 
wodnym w Komorowie

KOMORÓW
Gmina Michałowice  
od września 2020 roku 
przeprowadza moderni-
zację zbiornika wodnego 
przy ul. Głównej w Komo- 
rowie. 7 czerwca remont 
wszedł w II etap.

P race przy zbiorniku 
nabierają tempa. Ro-
botnicy wydobywa-
ją, zbierają i wywożą 

namuł z dna stawu. Dotychczas 
wywieziono około 3000 metrów 

sześciennych gruntów, czyli  
ok. 15% całości. Przystąpiono tak-
że do rozbiórki mnicha na rowie 
– budowli upustowej i rozpoczę-
to budowę nowej konstrukcji. Jak 
czytamy na stronie gminy Micha-
łowice: W dnie zbiornika zabijana 
jest tymczasowa ścianka szczel-
na, która podzieli go na dwie czę-
ści. Usprawni to przepustowość 
wód rzeki Utraty i szybsze odwad-
nianie osadów dennych.

Termin wykonania wszystkich 
robót zaplanowano na 15 paź- 
dziernika tego roku. Na ten mo-
ment wykonawca nie przewi- 
duje opóźnień.  AL

Wąż w piaskownicy
GRODZISK MAZ.

8 czerwca dyżurny Stra-
ży Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim odebrał 
zgłoszenie o wężu znale-
zionym w przedszkolnej 
piaskownicy. Na miejsce 
wysłano Eko-patrol.

Z wierzę zauważyła ka-
dra Niepublicznego 
Przedszkola przy ul. 
Nadarzyńskiej w Gro-

dzisku Mazowieckim. Ponie-
waż zgłaszający nie byli pewni 
co do gatunku, zdecydowali się 
wezwać Straż Miejską. Przybyli 
na miejsce strażnicy stwierdzi-
li, że znaleziony wąż jest jednak 

niegroźny, ponieważ był to za-
skroniec. Gatunek objęty ochro-
ną w Polsce, nieszkodliwy dla 
człowieka. Wąż został odłowio-
ny i przewieziony w bezpiecz-
ne miejsce. Dzieci mogły wrócić 
bezpiecznie do zabawy, a wąż do 

bardziej przyjaznego sobie śro-
dowiska. Pamiętajmy, że w ta-
kich sytuacjach najlepiej jest 
powiadomić Straż Miejską (te-
lefon alarmowy 986) i nie po-
dejmować samodzielnych prób 
odławiania gadów.  AL

14 chętnych na budowę 
wiaduktu w Pruszkowie

PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
poznał już oferty firm 
zainteresowanych 
budową wiaduktu  
w ciągu ul. Grunwaldz-
kiej. Najniższa oferta 
opiewa na kwotę  
niespełna 22 mln zł.

B udowa nowej prze-
prawy nad torami PKP 
w Pruszkowie w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej to 

jedna z najbardziej wyczekiwa-
nych inwestycji w naszym re-
gionie. Wiadukt docelowo ma 
ułatwićmieszkańcom Prusz-
kowa i Piastowa dojazd do au-
tostrady A2 oraz przejazd do  
Al. Jerozolimskich.

W poniedziałek 14 czerwca 
pruszkowski magistrat poznał 
oferty firm zainteresowanych 

REGION
Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumenta 
poinformował, że przy-
gotował projekt prze-
pisów, które w sposób 
systemowy wyeliminują 
większość nieuczciwych 
praktyk, do których 
dochodzi podczas po-
kazów handlowych. 

N iezwykły komplet 
garnków, pościel 
z wielbłądziej wełny, 
maty uzdrawiające, 

roboty kuchenne z technologią ro-
dem z NASA. A wszystko prezen-
towane podczas ekskluzywnych 
pokazów. W większości okazu-
je się, że produkty pokazywane 
tam nie są aż tak wspaniałe, a ich 
cena wielokrotnie przewyższa 
cenę rynkową. Zwroty również 

Walka UOKiK-u  
z naciągaczami na pokazach

realizacją inwestycji. Do przetargu 
zgłosiło się aż 14 przedsiębiorstw. 
Najniższą ofertę opiewającą na 
kwotę niespełna 22 mln zł złożyło 
konsorcjum firm PBW Inżynieria 
i Dromosttor Polska. Najwyższą 
ofertę złożyła firma Mosty Łódź, 
która realizację inwestycji wyce-
niła na 41 mln zł. Miasto na bu-
dowę wiaduktu chce przeznaczyć 
równo 22 mln zł, a to oznacza, że 
najniższa oferta mieści się w tym 
budżecie. Teraz urzędnicy zajmą 
się oceną złożonych ofert oraz 
sprawdzeniem ich pod wzglę-
dem formalnym. Jeśli uda się wy-
łonić wykonawcę już w pierwszym 
przetargu to prace związane z bu-
dową nowego wiaduktu ruszą 
jeszcze w tym roku.

Po wybudowaniu nowej prze-
prawy zmieni się układ drogowy 
w tej części miasta. Wjazd na wia-
dukt będzie możliwy tylko z ul. 
Grunwaldzkiej dla kierowców ja-
dących od strony Al. Jerozolim-
skich. Kierowcy jadący ulicami 

nie są możliwe. Niestety, bardzo 
często na takie buble naciągani 
są starsi ludzie, którzy wpada-
ją w pułapkę handlowca i kupu-
ją produkty, za które później nie 
są w stanie zapłacić.

UOKiK właśnie podjął prace 
nad ustawą, która ma ukrócić ta-
kie nieuczciwe praktyki. Projekt 
ustawy o zmianie ustawy o pra-
wach konsumenta oraz niektórych 
innych ustaw jest już wpisany do 
wykazu prac legislacyjnych Ra-
dy Ministrów – informuje portal 
Business Insider prezes UOKiK 
– Tomasz Chróstny. Wprowadza 
ona cztery ważne zmiany: zakaz 
świadczenia usług finansowych 
podczas pokazów czy wycieczek. 
Podczas pokazu nie będzie można 
zaciągnąć pożyczki na kupno „nie-
zwykłych garnków” ani kupna ich 
na raty. Umowa taka, zaciągnię-
ta podczas pokazu lub wyciecz-
ki, z góry będzie nieważna; zakaz 
przyjmowania płatności przed 
upływem terminu odstąpienia 

od umowy zawartej poza loka-
lem. Organizatorzy często nie 
informują o możliwości odstą-
pienia od umowy w ciągu 14 dni 
od jej zawarcia. Zmiana ta pozwoli 
konsumentom świadomie podjąć 
decyzję i ograniczyć im ewentu-
alne straty finansowe; prawo do 
odstąpienia od niektórych umów 
o świadczenie usług zdrowotnych 
zawieranych poza lokalem lub na 
odległość. Tutaj chodzi głównie 
o abonamenty medyczne, których 
wartość przekracza często kwotę 
kilkunastu tysięcy złotych; zakaz 
sprzedaży wyrobów medycznych 
poza lokalem firmy. Przepis ten 
uchroni zwłaszcza seniorów od 
kupna wyrobów medycznych (jak 
np. materaców rehabilitacyjnych) 
słabej jakości, które sprzedawane 
są w cenie wyższej niż ta rynkowa. 

Zmiany te mają na celu ochronę 
głównie seniorów, którzy najczę-
ściej padają ofiarami nieuczciwych 
handlowców i nierzadko tracą na 
tym wszystkie oszczędności.  AL
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Tuwima w Piastowie i Bohaterów 
Warszawy w Pruszkowie nie będą 
mieli możliwości bezpośredniego 
wjazdu na przeprawę. Aby dostać 
się na wiadukt konieczny będzie 
przejazd bocznymi uliczkami  
do ul. Grunwaldzkiej.

Znacznie większe zmiany szy-
kują się „po drugiej stronie” wia-
duktu. Tu obecnie skrzyżowanie 
ulic Broniewskiego i Warszaw-
skiej zostanie przesunięte i zmie-
ni się w rondo. Do nowego ronda 
dobudowany zostanie łącznik do 
ul. Warszawskiej. Dodatkowo 
z bezpośredniego wjazdu będą 
mogli korzystać mieszkańcy ul. 
Skrajnej. Ostatni „wlot” dla ron-
da będzie stanowił wjazd na ul. 
Broniewskiego. Tu jednak ko-
nieczne jest wybudowanie drogi 
w nowym śladzie. Przebudo-
wa ul. Broniewskiego to jednak 
odrębne zadanie, które będzie 
spoczywać na barkach Powiatu 
Pruszkowskiego, który jest za-
rządcą ul. Broniewskiego.  AZ
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 800 170 370  (bezpłatna infolinia)

  www.ciekawebadania.pl

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU
g r a t y f i k a c j a  1 4   0 0 0  z ł  b r u t t o

      zdrowi mężczyźni

      wiek: 28–55 lat

      waga: 50–110 kg

      zdrowe uzębienie

      brak niedoboru wit. D

      osoby niepalące oraz

    palące nie więcej niż 

    10 papierosów dziennie



W I A D O M O Ś C I 05
P i ą t e k ,  2 5  C Z E R W C A  2 0 2 1

Zakup ubezpieczenia nieruchomości ma sens 
wtedy, gdy chroni ono od ryzyk, które nam 
zagrażają i gdy otrzymana kwota wystarczy  
na naprawienie szkód. Podpowiadamy,  
jak kupić polisę, która spełni te wymogi.

Z aczęło się od awarii miejskiej sieci wodociągowej. 
Pani Alina wstała rano, odkręciła kran, z którego 
nic nie poleciało, po czym zrezygnowana wyszła 
do pracy. I właściwie mogłaby zapomnieć  o zda-

rzeniu, gdyby nie to, że zapomniała ponownie zakręcić kran. 
Gdy godzinę później awaria została naprawiona, pani Alina 
przebywała w pracy. Nie widziała, jak z przepełnionego zle-
wozmywaka zaczęła wydostawać się woda, zalewając blat, 
meble kuchenne i podłogę. O potopie w mieszkaniu do-
wiedziała się dopiero wtedy, gdy zadzwonili do niej sąsie-
dzi mieszkający piętro niżej, którym zaczęło kapać z sufitu. 

Pani Alina natychmiast skontaktowała się z ubezpieczy-
cielem. Ten sprawnie wypłacił odszkodowanie za szko-
dy, które spowodowały zalanie u sąsiada. Gorzej było 
z odszkodowaniem za uszkodzony blat, meble kuchen-
ne i sprzęt elektroniczny, które zostały zalane. Pani Ali-
na chciała zaoszczędzić na polisie i nie zdecydowała się 
na objęcie ich ochroną, mimo sugestii ubezpieczyciela.

Mury to nie wszystko
Tymczasem zakres ochrony to najważniejszy czynnik, 
który trzeba brać pod uwagę przy zakupie polisy. Samo 
ubezpieczenie murów to za mało. Oznacza ono, że ubez-
pieczyciel wypłaci odszkodowanie, kiedy uszkodzony zo-
stanie sam lokal, czyli przegrody budowlane czy dach. 
Często jednak w mieszkaniu mamy szereg ruchomości 
domowych oraz tzw. stałe elementy.

Zanim zamieszkamy w nowym lokalu, dostosowujemy 
go do swoich potrzeb. Kładziemy parkiet, glazurę i tera-
kotę, wbudowujemy szafy wnękowe, instalujemy wannę 
i umywalkę, zabudowujemy kuchnię. To są właśnie stałe 
elementy. Definicja stałych elementów u każdego ubez-
pieczyciela może być inna. Dlatego przed podpisaniem 
umowy warto się z nią zapoznać, gdyż pomoże to przy 
prawidłowym określeniu sumy ubezpieczenia.

W mieszkaniu mamy mnóstwo rzeczy: sprzęt elek-
troniczny i AGD, naczynia, garnki, książki, biżuterię, 
sprzęt sportowy i turystyczny, pościel, zabawki, odzież 
i obuwie. To wszystko to są ruchomości, które mogą zo-
stać zniszczone lub ukradzione i je również warto objąć 
ochroną ubezpieczeniową.

Nie zaniżaj wartości
Maksymalna kwota odszkodowania, jaką możemy 
otrzymać w przypadku wystąpienia szkody, to suma 
ubezpieczenia. Czyli jeśli ubezpieczymy dobytek na 50 
tys. zł, to nawet jeśli stracimy majątek wart 70 tys. zł, 
maksymalnie otrzymamy 50 tys. zł. Suma ubezpie-
czenia wpływa na wysokość składki – im wyższa su-
ma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Z tego powodu 
niektórzy chcąc zaoszczędzić na składce, zaniżają su-
mę ubezpieczenia. 

To strategia, która może się na nas srogo zemścić. 
Jeśli zaniżymy sumę ubezpieczenia, to gdy dojdzie do 
dużej szkody, np. do pożaru czy powodzi, wypłacone 
odszkodowanie nie zrekompensuje poniesionej stra-
ty. Jednak jeśli ktoś myśli, że opłaci mu się zawyżenie 
sumy ubezpieczenia po to, żeby w razie szkody dostać 
więcej pieniędzy, to również jest w błędzie. Wypłaco-
ne odszkodowanie nie może być wyższe niż poniesiona 
szkoda. Zatem gdy szkoda wyniesie 50 tys. zł, to nawet 
gdy suma ubezpieczenia sięga 200 tys. zł, dostaniemy 
odszkodowanie w kwocie 50 tys. zł. 

Polisę możemy kupić albo od ryzyk, które są wymie-
nione w umowie, albo „od wszystkich ryzyk” (all risk). 
Ta druga opcja oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie za szkody spowodowane wszystkimi 
zdarzeniami oprócz tych, które są wymienione w wyłą-
czeniach w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 

Jak dobrze ubezpieczyć 
mieszkanie

CUK Ubezpieczenia 
Podwiejska 39/4, 05-822 Milanówek

tel.  22 110 50 31, 606 999 896, 501 080 150

CUK Ubezpieczenia 
Plac Króla Zygmunta Starego 11,  

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 110 52 33, 606 999 896, 501 080 150

Otrębusy  
z odnowionymi drogami

BRWINÓW
W Otrębusach roboty 
drogowe idą pełną parą. 
Wszystkie prace wykony-
wane są w terminie.

K ończy się remont uli- 
cy Polnej, a już na 
p10oczątku lipca roz-
pocznie się przebu-

dowa odcinka ul. Sadowej. Ulica 
Polna zyskała nową jezdnię, zjaz-
dy indywidualne, wjazdy na drogi 
wewnętrzne, próg zwalniający, 
nowy chodnik i zatokę postojową 
w pobliżu ul. Spacerowej. Firma 
realizująca inwestycję terminowo 
wywiązała się z zadania.

Kolejną ulicą, która jest w kolejce 
do remontu, jest Sadowa. Przebu-
dowa obejmie odcinek od ul. Sy-
gietyńskiego do ul. Natalińskiej. 
Wykonawcą robót będzie firma 
z Warszawy, a koszt realizacji wynosi 

1 211 550,00 zł. Zakończenie prac za-
planowano na 30 września. Roboty 
drogowe obejmą przebudowę jezdni, 
remont wlotów ulic poprzecznych, 
budowę chodnika, montaż odpo-
wiedniego oznakowania. 

Jak podkreśla burmistrz gmi-
ny Brwinów, Arkadiusz Kosiński 
– Zaplanowana w tym roku prze-
budowa ul. Polnej i odcinka ul. Sa- 
dowej oraz w kolejnych latach 
rozbudowa obecnie projekto-
wanego odcinka ul. Sadowej (od  
–ul. Wspólnej do skrzyżowania 
z ul. Warszawską) w zasadzie za-
kończy proces modernizacji sieci 
szkieletowej tej części Otrębus.

W tegorocznych planach jest 
jeszcze jedna duża inwestycja, 
która ma być realizowana przez 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich: rondo na skrzyżowaniu 
ulic Natalińskiej i M. Piaseckiego. 
Trwają przygotowania do ogło-
szenia przetargu.  AL
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Sukces letnich basenów w Nadarzynie
NADARZYN

W miniony weekend  
nastąpiło oficjalne otwar-
cie kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego z Strze-
niówce. Pogoda dopisała, 
więc zwłaszcza baseny 
cieszyły się dużą  
popularnością.

W weekend otwarcia 
kompleks odwie-
dziło prawie 3000 
osób. Jak czytamy 

na fanpage wójta gminy Nadarzyn 
– Dariusza Zwolińskiego: Było po 
prostu miło widzieć zadowole-
nie ludzi, którzy odwiedzili na-
sze letnie baseny w Strzeniówce. 
Widzieć satysfakcję i dumę współ-
pracowników: „bo daliśmy radę, 
a przecież łatwo nie było i do końca 
walczyliśmy z czasem, problemami 
i własnym zmęczeniem”. Te zawrot-
ne tempo, 85 dni budowy całego 

obiektu, dało się nam wszystkim 
mocno we znaki. Wykonawcom, 
urzędnikom i pracownikom GOS-u. 
Było jednak warto, a pozytywna 
reklama naszej pięknej gminy... 
niemal bezcenna. Wójt zaznacza, 
że widzi także wiele rzeczy do po-
prawienia, ale nie kryje swojego 
zadowolenia z efektu pracy nad 
kompleksem. Po zamknięciu ba-
senów widziałem całe grupy za-
dowolonych osób, rodziny, jeszcze 
w strojach kąpielowych z pontona-
mi, kocami, kołami wracające do 
domów. Małżonka się uśmiech-
nęła i stwierdziła : „Kurcze, zro-
biliście z Nadarzyna turystyczną 
miejscowość, jak w nadmorskim 
kurorcie to wygląda”. I po tych 
wszystkich narodowych kwaran-
tannach uzmysłowiłem sobie jak 
bardzo ten widok i te słowa mo-
gą być satysfakcjonujące. 

Jeśli zabrakło Was na otwarciu 
basenów, nic straconego – ba-
seny będą otwarte całe wakacje. 
Zobaczcie galerię zdjęć z tego  
wydarzenia.  AL
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ZAJĘCIA
Ostatni szkolny dzwonek 
już wybrzmiał. Rozpoczę-
ły się wyczekiwane przez 
dzieci wakacje. Tylko 
rodzice zostali z proble-
mem jak ciekawie 
zorganizować pocie-
chom czas wolny. 

Nie każdy może sobie 
pozwolić na dwa mie-
siące urlopu. Co więcej 
nawet pracując zdal-

nie nie jesteśmy w stanie poświę-
cić dzieciom tyle uwagi ile byśmy 
chcieli. Zwłaszcza tym najmłod-
szym. Jak zatem zorganizować 
czas dzieciom w trakcie długich 
dwumiesięcznych wakacji? 

Oczywiście wiele osób ratuje 
się tu urlopem. Ale prawda jest 
taka, że pracodawcy niechęt-
nie pozwalają na wykorzystanie 
ciągiem całego przysługującego 
nam urlopu. A nawet jeśli to na 
wyjazdowy urlop możemy sobie 

Pólkolonie w mieście – dlaczego warto

pozwolić, ale z reguły jest to sie-
dem do dziesięciu dni. 

Jak zatem zagospodarować czas 
dzieciakom w wakacje? Rozwiąza-
niem są obozy – sportowe, języko-
we czy to takie zwyczajne – żeby 
gdzieś wyjechać. To jednak opcja 
dla starszych dzieci, które wytrzy-
mają dłuższą rozłąkę z rodzicami. 
Co zatem zrobić z maluchami? O ile 

NAUKA
Nie taki diabeł straszny, 
jak go malują. W nowo-
czesnym świecie mamy 
mnóstwo możliwości. 
Języki obce to dziś ab-
solutny „must have”.

Naukę języków obcych 
najlepiej zacząć tak 
wcześnie jak tylko się 
da! Zwłaszcza, że dziś 

umiejętność posługiwania się 
językiem angielskim nie jest 
czymś oczywistym. Jak zatem 
zachęcić dziecko do nauki języ-
ka obcego? Na początek warto 
zacząć od gier, zabaw i piose-
nek. Pomocne będą tu również 
zajęcia on-line na które można 
zapisać już kilkulatka. To też 
duża wygoda w trakcie wakacji, 
bo zadania można zrealizować 
kiedy się chce i nie trzeba tra-
cić czasu na dojazdy. Dla star-
szych dzieci warto natomiast 
poszukać półkolonii lub obo-
zów językowych.

Wakacje – czas idealny  
na naukę języka obcego

Jeśli wasza pociecha już uczy 
się jakiegoś języka obcego mo-
że warto zastanowić się nad pro-
wadzeniem kolejnego? Wakacje 
to idealny moment na takie za-
jęcia. Wiele szkół językowych 
organizuje kursy wakacyjne dla 
dzieci. Warto pamiętać, że zaję-
cia dla dzieci zwłaszcza gdy do-
piero zaczynają naukę odbywają 
się w formie zabawy, co dodat-
kowo ułatwia poznawanie no-
wych słów i zwrotów. 

Starsze dzieci, w wyższych kla-
sach mają drugi język dodatko-
wy. W wakacje mogą na takich 
kursach poznać podstawy dru-
giego języka obcego, co pomoże 
im potem w nauce w szkole.  AZ

WAKACJE
DODATEK06

w przedszkolu możemy jeszcze 
liczyć na dyżur wakacyjny, o ty-
le małe dzieci „szkolne” już z te-
go skorzystać nie mogą. I tu warto 
sprawdzić ofertę półkolonii, bo ta 
jest niezwykle bogata. 

Najlepiej wybrać półkolonie 
o profilu sportowym. Dlaczego? 
W czasie zdalnej nauki dzieciaki, 
zwłaszcza te mniejsze nieco się 

„zasiedziały”. W trakcie półkolo-
nii te swoiste „zaległości” dzie-
ciaki szybko nadrobią. I do tego 
zrobią to chętnie. Animatorzy 
na półkoloniach mają sposoby, 
by największe leniuszki wzięły 
udział w zajęciach sportowych. 
I to z uśmiechem na twarzy. 

Warto dodać, że część zajęć to 
też nowe dyscypliny sportowe. 
Nie w każdej szkole dzieciaki ma-
ją możliwość poznać zasady gry 
w tenisa, spróbować swoich sił 
na torze wodnym czy popływać 
na kajakach. Dodatkowo w czasie 
półkolonii chętnie organizowa-
ne są ciekawe wycieczki. 

Kolejnym atutem jest opcja wy-
żywienia. Nie musimy się mar-
twić, że dzieciaki będą głodne. 
Czy szykować im fury kanapek, 
które przy upałach nie są zbyt 
atrakcyjnym posiłkiem. Zwłaszcza 
po paru godzinach w plecaku…

Dla dzieciaków półkolonie to 
też okazja do nawiązania no-
wych znajomości, a zatem moż-
liwość kontaktu z rówieśnikami. 
Co przez miesiące nauki zdal-
nej było mocno utrudnione.  AZ
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R E K L A M A

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób  
młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Podziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych  
do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim. 
W ramach realizacji projektu (od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.) osobom młodym  
w wieku 18-29 lat, pozostającym bez pracy (zarejestrowanym w PUP jako osoby 
bezrobotne) oferowany jest szeroki zakres działań aktywizujących:
 pośrednictwo pracy,
 poradnictwo zawodowe,
 staże,
 szkolenia indywidulane,
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach realizowanego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
szczególnie zachęca do:
 wzięcia udziału w wybranym szkoleniu indywidualnym, służącym nabyciu kwa-

lifikacji lub kompetencji zawodowych zwiększających szanse na uzyskanie regu-
larnego zatrudnienia;

 skorzystania z bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, umoż-
liwiającej uzyskanie niezbędnych środków finansowanych oraz niezbędnej wie-
dzy do efektywnego podjęcia samozatrudnienia;

 skorzystania z ofert pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowiska pracy z uwagi na możliwość zdobycia doświadczenia oraz 
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia długotrwałego zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w sie- 
dzibie Powiatowego Urzędy Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (wejście C) 
pok. 127 lub pod nr tel. (22) 770-20-38. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.), że na wniosek inwestora Województwa Mazowieckiego,  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w dniu 25 maja 2021 r,. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla: 

inwestor:  Województwo Mazowieckie
                  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

inwestycja: „Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy i rozbudowy 
linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach 
zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii 
kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Planowane zamierzenie budowlane 
mieści się w miejscowościach Podkowa leśna, Owczarnia, Milanówek, Kady, Grodzisk Mazowiecki, na 
terenie gmin, Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki Miasto, Grodzisk Mazowiecki 
Obszar Wiejski w powiatach pruszkowskim oraz grodziskim, woj. mazowieckie”. Adres inwestycji: 
Powiat Grodziski, gmina Podkowa Leśna obręb 0007 : działki ew. nr: 1/1, 1/3, 31 obręb 0008: działki 
ew. nr: 1, 143, obręb 0011: działki ew. nr: 1, 7, obręb 0002: działki ew. nr: 238/1, 248, Powiat pruszkowski, 
gmina Brwinów obręb 0016 Owczarnia: działki ew. nr: 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 
41/10, 41/11, 41/13, 41/14, 41/15 , 77/10, 77/17, 437, 129/3, 609, 41/20, 120/9 Powiat pruszkowski, gmina 
Milanówek obręb 0046 0705: działki ew. nr: 60, 62, 70, 27/2, obręb 0047 0706: działki ew. nr: 22,87, 86, 
obręb 0039 0618: działka ew. nr: 85, 83/1, 19, obręb 0048 0707: działka ew. nr: 1, 27, Powiat grodziski, 
gmina Grodzisk Mazowiecki obręb 0010 Kady: działki ew. nr: 253, 254, 256, 257, 258, 159/1, 37/20, 
38, 123, obręb 0064 64 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr:18, 12, 22, obręb 0063 63 Grodzisk 
Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 65, 75, 85, 1, obręb 0051 51 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki 
ew. nr: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, obręb 0044 44 Grodzisk 
Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 81, 82, 83, 84, 41/1, 19, obręb 0060 60 Grodzisk Mazowiecki Miasto: 
działki ew. nr: 33/1, obręb 0052 52 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 11/1, 119/1, obręb  
0043 43 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 64/2.

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, 
w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym. 
Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski 
do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony.  
W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz 
nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego 
ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 25 czerwca 2021 r.
WI-I.7840.7.39.2021.ŁP

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim otrzymał 
Wyróżnienie Nadzwyczajne „Grand Quality”! 

15 czerwca w Katowicach odbyła się Gala Artystycz-
na organizowana przez Quality Institute, podsu-
mowująca VI edycję Konkursu „Przyjazny Urząd”. 
Laureaci tegorocznego konkursu ogłoszeni zostali 
podczas wyjątkowego koncertu, połączonego z za-
prezentowaniem osiągnięć wyróżnionych instytucji 
sektora administracji rządowej i samorządowej. 
Podczas tej gali grodziski Urząd Miejski otrzymał 
wyjątkowe wyróżnienie. 

K onkurs „Przyjazny Urząd” to proces certyfikacji, któ-
ry ocenia i promuje m.in. najlepsze polskie urzędy 
przyjazne mieszkańcom. Na podstawie rekomendacji 
Kapituły Konkursu, Urząd Miejski w Grodzisku Mazo-

wieckim otrzymał Wyróżnienie Nadzwyczajne za szczególną ak-
tywność w dziedzinie odpowiedzialności społecznej oraz Znak 
Jakości przyznany przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości 
– Quality Intitute.

Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji pu-
blicznej przyznała grodziskiemu urzędowi miejskiemu godło 
„Przyjaznego Urzędu”, który przyczynia się do budowania po-
zytywnego wizerunku wyróżnionej instytucji. Nagroda ta przy-
znawana jest w oparciu o standardy określone w regulaminie 
Konkursu. Wyróżnienie nadane przez Quality Institute porówny-
walne jest do takich certyfikatów jak ISO, Teraz Polska czy Gmina 
Fair Play. Przyznany Znak Jakości pozwolił Urzędowi Miejskiemu 
w Grodzisku Mazowieckim znaleźć się w gronie wyróżnionych 

instytucji stosujących wysokie standardy jakościowe w swojej 
działalności. Grodziski urząd został również doceniony za pro-
fesjonalizm i rzetelność w działaniach na rzecz interesantów ze-
wnętrznych, wdrażających nowoczesne i efektywne rozwiązania 
w zakresie obsługi klienta. Gratulacje Burmistrzowi Grzegorzo-
wi Benedykcińskiemu oraz Sekretarz Marii Grabowskiej złożył 
Prezes Zarządu Quality Institute - Piotr Celej. 

Koncepcją Konkursu nie jest samo nagrodzenie wybranych 
przez Kapitułę instytucji ale przeprowadzenie obiektywnej ob-
serwacji wprowadzonych modyfikacji mających na celu popra-
wę jakości obsługi interesanta. 
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Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Osoba do sprzątania
Do naszej firmy potrzebujemy Panią/Pana do sprzątania 
na 4-5 dni w tygodniu do codziennego utrzymania 
porządku. Firma składa się z części biurowej oraz 
serwisu samochodowego. Do codziennych obowiązków 
będzie stałe utrzymanie czystości w biurze i raz na jakiś 
czas porządkowanie w serwisie w Sokołowie k/Janek. 
Proszę o kontakt Tel. 608-027-292

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!

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

• 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 

• Pakowacz/ka. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 
Janinów k/Grodziska M. 734 108 163. 
Dojazdy z Żyrardowa i Milanówka 

• Zatrudnię instruktora nauki jazdy 
kat. B z samochodem lub 
bez 601 751 183  Leszek Szafrański  

• Monter klimatyzacji/wentylacji. 
Praca na terenie Warszawy i okolic. 
Tel. 601397784 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

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 

• DZIAŁKA KOMORÓW 650m2 
501-014-433 

DAM PRACĘ NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

• Wydzierżawię pod usługi plac 1000 m2, 
Nadarzyn, 696-023-878 

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

• 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 

USŁUGI

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
prześwietlanie drzew owocowych; 
ochrona roślin (w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65 

• 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 

• Docieplanie Budynków 795 96 96 96  

• Biorezonans : rzucanie palenia alergie 
bóle stawów Promocje tel723964609 

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

Powiat Grodziski ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Powiat występuje o kolejne środki z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

P owiat Grodziski nieustannie sta-
ra się polepszać stan dróg, pozy-
skiwać środki zewnętrzne oraz 
przeznaczać własne zasoby na 

poprawę infrastruktury drogowej. Włodarze 
myślą nie tylko o użytkownikach korzystają-
cych z dróg mobilnie, ale także o pieszych. 
Chcąc poprawić bezpieczeństwo na drogach 
gminnych w Powiecie Grodziskim złożono aż 
6 wniosków o dofinansowanie zadań w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych na 
2021 rok. W opisie Funduszu zawarta zo-
stała informacja, że powiaty ziemskie mogą 
złożyć maksymalną liczbę wniosków równą 
liczbie gmin w  powiecie, a każdy składany 
wniosek musi dotyczyć innej gminy z tere-
nu danego powiatu. Także mamy szanse na 
zrealizowanie z dofinansowaniem doświe-
tlenia w każdej gminie. 

Planowane rozwiązania w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa w rejonie złożonych 
do projektu przejść dla pieszych będą obej-
mować zastosowanie oświetlenia, poprawę 

oznakowania poziomego (aktywne punkto-
we elementy odblaskowe, płytki ostrzegaw-
cze z wypustkami dla niepełnosprawnych, 
piktogramy znaków drogowych) oraz po-
prawę oznakowania pionowego (aktywne 
tablice pomiaru prędkości, aktywne zna-
ki drogowe). Maksymalne dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg może 
wynieść do 80% wartości inwestycji (w zależ-
ności od dochodów podatkowych powiatu). 

Poniżej przedstawiamy informację na 
temat przejść dla pieszych, których reali-
zacja modernizacji przewidziana jest na 
grudzień 2021r.

W gminie Baranów złożony został wniosek 
dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na  przejściu dla pieszych przy 
ul. Armii Krajowej w Baranowie w rejonie 
szkoły podstawowej. Szacowany koszt tej 
inwestycji wyniesie 106 831 zł. Mieszkańców 
gminy Grodzisk Mazowiecki cieszyć będzie 
podniesione bezpieczeństwo na przejściu 
dla pieszych przy ul. 3-go Maja w Grodzi-
sku Mazowieckim w rejonie skrzyżowania
z ul. St. Moniuszki. Przebudowa została 

wyceniona na 108 741 zł. Kwota 95 799 zł prze-
znaczona zostanie na modernizację przejścia 
dla pieszych przy ul. Kościuszki w Milanówku. 
Ostatnią gminą, która ma szansę na mody-
fikację przejścia dla pieszych jeszcze w bie-
żącym roku jest Gmina Żabia Wola, w której 
planowana jest modernizacja w miejscowo-
ści Ojrzanów przy ul. Tarczyńskiej w rejonie 

szkoły podstawowej, a wartość inwestycji 
wyniesie 95 978 zł.

Najwyżej szacowane koszty przebudo-
wy przejść są w Gminie Jaktorów i Pod-
kowie Leśnej. Odpowiednio zaplanowane 
koszty wynoszą: 120 000 zł w gminie Jak-
torów i aż 200 000 zł w Podkowie Leśnej.  
Do końca czerwca 2022 r. w tych gminach 
zmodernizowane zostaną: przejście dla pie-
szych przy ul. Skokowskiego w Jaktorowie 
w rejonie skrzyżowania z ul. Ułanów oraz
 4 przejścia dla pieszych (w ramach jednego 
skrzyżowania) przy ul. Jana Pawła II i Aka-
cjowej w Podkowie Leśnej.

W ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w Powiecie Grodziskim obec-
nie realizowana jest przebudowa drogi nr 
1507W w Bożej Woli, gdzie przebudowany 
zostanie odcinek o długości prawie 1,5 km. 
Przebudowa obejmuje takie prace jak: wy-
konanie chodnika, peronów autobusowych, 
zjazdów, pobocza gruntowego, oznakowa-
nia poziomego i pionowego, w tym znaków 
aktywnych z solarnym źródłem zasilania. 
Wartość całej inwestycji wyniesie 4 777 550 zł,

a wysokość dofinansowania jakie pozyskał 
powiat wynosi aż 3 339 033 zł. 

 Kolejną inwestycją, na którą już zostało 
przyznane dofinansowanie z RFRD w kwo-
cie 346 365 zł, a cała inwestycja wyniesie 
494 807 zł jest remont drogi powiatowej
nr 1502W w Podkowie Leśnej- ul. Brwinow-
skiej. Remontowi poddany zostanie blisko 
kilometrowy odcinek drogi, który obejmie 
także wymianę uszkodzonych krawężników 
oraz wykonanie oznakowania pionowego 
(w tym  znaków aktywnych z zasilaniem 
solarnym), oznakowania poziomego i aku-
styczno-wibracyjnych linii koloru czerwo-
nego w obrębie przejazdu WKD.

Dłużej będziemy musieli poczekać na in-
formacje dotyczące dofinansowania na budo-
wę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W 
z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości 
Chlebnia w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Szacowana na kwotę 9 340 994 zł  inwe-
stycja została wpisana na listę rezerwową 
przyznanych dotacji z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             ZAMÓW:

Rozbudowa drogi w Bożej Woli 


