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Pruszków doczeka się własnego placu?
PRUSZKÓW

Wiele miast i gmin 
w naszych okolicach ma 
charakterystyczne punk-
ty spotkań mieszkańców 
i organizacji imprez. Dla 
Grodziska tym punktem 
jest deptak, który 
w ciągu ostatnich lat 
nieco zamiera. W Pia-
secznie to Plac Piłsud-
skiego, czy powstały nie 
tak dawno Skwer Kisiela.

W Pruszkowie też 
mamy takie miej-
sca. Jednak nie są 
one czymś, czym 

możemy się chwalić. W centrum 
miasta to skrzyżowanie al. Woj-
ska Polskiego i al. Niepodległości, 

czyli słynny punkt „przy czoł-
gu”. Restauracja McDonald’s czy 
stacja WKD.

Przez lata mówiło się o po-
myśle stworzenia w Pruszkowie 
miejskiego deptaka. Początkowo 
typowana była do tego ulica Kra-
szewskiego, później padł nawet 
pomysł przeobrażenia w deptak 
ulicy Kościuszki. Wizje te nigdy 
nie zostały zrealizowane. Nie pod-
jęto żadnych konkretnych kro-
ków, by rozpocząć przygotowa-
nia w tym kierunku.

Obecne władze Pruszkowa nie-
jako wracają do pomysłu stworze-
nia w mieście charakterystycznego 
punktu spotkań i miejsca wyda-
rzeń. Proponują nawet konkret-
ną lokalizację – teren pomiędzy 
ulicami Niecałą, Prusa, Sprawie-
dliwości i al. Wojska Polskiego. 
Dziś to miejsce pozostaje zupeł-
nie niezagospodarowane.

PRUSZKÓW
Ruszył proces kierowcy, który 
śmiertelnie potrącił 9-latkę / str. 06 /

BRWINÓW
Piknik charytatywny 
dla Filipa / str. 09 /

PRUSZKÓW
„Dziesiątka” już gotowa 
na przyjęcie uczniów / str. 03 /

PIASTÓW
Tesco w Piastowie 
do likwidacj / str. 10 /
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Tak wygląda Skwer Kisiela w centrum Piaseczna. 
Czy Pruszków również doczeka się takiego miejsca?
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tygodnie pozostały do końca wakacji. Dobrze 
wykorzystajcie ten cenny czas! Rok szkolny 
rozpocznie się 2 września.
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FALA ŚWIEŻEGO MEKSYKU 
ZALEJE PRUSZKÓW! 

ZASMAKUJ SIERPNIOWYCH PROMOCJI 

R E K L A M A

Wakacje na drogach  
– policyjne statystyki

i rowerami. W okresie do 20 czerw- 
ca do 31 lipca na drogach powiatu 
pruszkowskiego doszło do pię-
ciu wypadków, w których zgi-
nęły 2 osoby, a siedem zostało 
rannych. Policjanci zostali wez- 
wani do 294 kolizji drogowych.

– Policjanci ruchu drogowego 
apelują do wszystkich, zarówno 
do kierowców, rowerzystów, jak 
i pieszych o rozwagę wi zdrowy 
rozsądek, aby kolejny miesiąc wa-
kacji upłynął przed wszystkim 
bezpiecznie – podkreśla pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.  AZ

PRUSZKÓW
Za nami pierwszy 
miesiąc wakacji. Dla 
policjantów z powiatu 
pruszkowskiego okazał 
się pracowity...

Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego kontrolowali 
czy kierowcy przestrze-
gali ograniczeń prędko-

ści, jeździli zgodnie z przepisami, 
czy podróżni mieli zapięte pasy, 
a dzieci podróżowały w fotelikach 
Funkcjonariusze sprawdzali rów-
nież stan trzeźwości kierowców 
oraz stan techniczny samochodów.

W ciągu pierwszego miesią-
ca wakacji policjanci zatrzymali 
33 nietrzeźwych kierowców. I to 
tych poruszających się zarówno 
pojazdami mechanicznymi, jak 

Propozycja stworzenia placu miej-
skiego jest dzisiaj ciągle jeszcze te-
matem otwartym. Nie ma bowiem 
ostatecznej decyzji jak to miejsce 
miałoby wyglądać. – Zamysł jest 
taki, by mieszkańcy Pruszkowa 
i samo miasto doczekało się pla-
cu z fontannami i zielenią, które 
dodatkowo będą otoczone restau-
racjami. Mieszkańców przybywa, 
warto więc, by na miejscu, w po-
bliżu domu, nasi mieszkańcy mo-
gli przyjemnie i ciekawie spędzić 
czas z rodziną i znajomymi. Te-
ren, o którym mówimy, jest dzisiaj 
praktycznie w całości w naszych 
rękach. Jest tu tylko kilka prywat-
nych działek – mówi nam Konrad 
Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa.

Władze miasta chcą stworzyć 
koncepcję miejskiego placu tak, 
by zaprezentować możliwość wy-
korzystania terenu oraz to, jak to 
miejsce może się zmienić. Dziś są 
tu tylko niezagospodarowane nie-
użytki, o których nawet niewie-
le osób wie. Teren jest otoczony 
przez liczne zabudowania – za-
równo miejskie, jak i prywatne.  
– Wiemy już, że miejski plac trzeba 

będzie „otworzyć”. Chodzi o to, 
by stał się on fragmentem ciągu 
komunikacyjnego pomiędzy sta-
cjami WKD i PKP. Rozważamy ro-
zebranie jednej z kamienic przy  
ul. Prusa, tak, by stworzyć „prze-
świt” od ul. Kraszewskiego. Do-
datkowo planujemy stworzenie 
wygodnego przejścia na dru-
gą stronę al. Wojska Polskiego.  
Mowa tu o tunelu lub kładce nad 
drogą – wyjaśnia Konrad Sipiera.

Zamysł stworzenia placu z licz-
nymi restauracjami brzmi ku-
sząco. Jednak patrząc na to, co 
stało się z grodziskim deptakiem, 
pojawia się pytanie: jak władze 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pruszkowa zamierzają dopilnować 
tego, by przy placu otwierały się 
tylko restauracje, a nie np. banki, 
i co więcej, jak rozwiążą proble-
my dotyczące parkowania w tym 
rejonie? – Jeśli chodzi o parko-
wanie, to chcielibyśmy stworzyć 
tu podziemny parking. Co do re-
stauracji, to trzeba pamiętać, że 
mówimy tu o gruncie miejskim. 
Zatem to miasto zdecyduje, ja-
kie firmy będą dzierżawić lokale 
usługowe. To my, jako właściciel, 
możemy wskazać, że w lokalach 
mają być świadczone usługi ga-
stronomii, mamy zatem bezpo-
średni wpływ na to, jakiego typu 

usługi tam się otworzą – zaznacza 
wiceprezydent Pruszkowa.

Jest jeszcze jeden aspekt, o który 
pruszkowscy włodarze chcą zadbać 
przy zagospodarowaniu tej prze-
strzeni. Na terenie za posesjami, 
przy ul. Prusa 38 i 40, znajdowały 
się zabudowania ściśle związane 
z historią miasta. Chodzi tu o boż-
nicę i mykwę oraz inne żydowskie 
budynki. Dziś w tym miejscu po-
została jedynie posadzka po my-
kwie. – Chcemy w odpowiedni 
sposób zabezpieczyć to miejsce 
i pokazać jego historię mieszkań-
com. Do dziś niewiele osób wie, 
że przed laty znajdowały się tu-
taj ważne dla ówczesnej ludności 
Pruszkowa zabudowania – zazna-
cza Konrad Sipiera.

Pojawia się jednak pytanie, czy 
i te pomysły pozostaną jedynie 
w sferze wizji. – Absolutnie nie! 
To jest pomysł, który chcemy zre-
alizować. Oczywiście nie uda się 
tego zrobić w rok czy dwa. To per-
spektywa długofalowa, ale chcemy 
działać i szukać możliwości reali-
zacji. Wszystko po to, by miasto 
stało się jeszcze bardziej atrak-
cyjne dla mieszkańców – podkre-
śla wiceprezydent Sipiera.  SO
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Pruszków doczeka się własnego placu?



Gmina nie ma prawa dopłacać do zbiórki i utylizacji śmieci. Przeprowadziliśmy dwa przetargi. 
W ich wyniku otrzymaliśmy określoną cenę. To podzielone przez liczbę mieszkańców daje konkretną 
kwotę. Próbujemy część zielonych odpadów czy gruzu zagospodarować we własnym zakresie 
aby tę cenę zmniejszyć – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o podwyżce opłat za wywóz śmieci.
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
    ul. Stefana  Batorego 23  

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

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

 

PRZEJAZDY RODZINNE  
W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019  

 
 

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Stało się! Kolejna ważna 
dla Pruszkowa inwestycja 
oświatowa dobiegła koń-
ca. A dokładniej dobiegł 
końca jeden z jej etapów. 
Mowa tu o rozbudowie 
kompleksu oświatowego 
na terenie pruszkowskiej 
dzielnicy Gąsin.

S zkoła Podstawowa nr 
10 od lat borykała się 
z problemami lokalo-
wymi. Niewielka placów-

ka była przepełniona. Dzieci nie 
miały zbyt komfortowych warun-
ków do nauki, jednak kadra robi-
ła wszystko, by te niedogodności 
były jak najmniejsze. Rozbudowa 
szkoły była więc nieunikniona. 

Przygotowania do rozbudo-
wy „dziesiątki” przeciągały się 
w czasie. W końcu gdy pojawiła 
się szansa na realizację inwesty-
cji, władze Pruszkowa z Janem 
Starzyńskim na czele uznały, że 
„dziesiątka” musi poczekać. Po-
wód? To konieczność budowy no-
wej placówki na terenie dzielnicy 
Żbików. To „przesunięcie” nie by-
ło duże, ale dla uczniów i nauczy-
cieli oznaczało kolejny rok w mało 
komfortowych warunkach.

Budowa nowego skrzydła dy-
daktycznego „dziesiątki” ruszyła 

„Dziesiątka” już gotowa 
na przyjęcie uczniów

pod koniec 2017 r. Kilka miesięcy 
później, w maju 2018 r. wmuro-
wano kamień węgielny. W ko-
lejnych miesiącach prace szły 
pełną parą. Jednocześnie szko-
ła normalnie pracowała w ist-
niejącym budynku. Dziś nowy 
obiekt jest już gotowy na przy-
jęcie uczniów. W minioną środę, 
7 sierpnia odbył się odbiór obiek-
tu. – Wszystko poszło zgodnie 
z naszymi przewidywaniami. 
Obiekt został odebrany – mówi 
nam Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Nowe skrzydło szkoły pre-
zentuje się okazale. Obiekt jest 
w stanie pomieścić 725 uczniów. 
Znajduje się w nim ponad 30 pra-
cowni. Dodatkowo na uczniów 
czeka nowa hala sportowa z wi-
downią, trzy mniejsze sale spor-
towe i siłownia. W skrzydle są 
również dwie stołówki z zaple-
czem kuchennym oraz biblioteka 
z czytelnią. Co więcej znajdzie 
się tu również miejsce na filię 
Książnicy Pruszkowskiej, z czego 
na pewno ucieszą się mieszkań-
cy całego Gąsina. Szkoła czeka 

zatem na pierwszy dzwonek, 
by po raz pierwszy w swoich 
progach przywitać uczniów.

Teraz wykonawca, czyli fir-
ma Strabag przygotowuje się 
do drugiego etapu prac. Ten 
obejmuje rozbiórkę starego 
skrzydła szkoły i budowę w jego 
miejscu przedszkola, które po-
mieści 100 maluchów w czte-
rech oddziałach. Nowy obiekt 
ma być gotowy w ciągu roku. 
A to oznacza, że przedszko-
le zacznie działać od wrześ-
nia 2020 r. AZ
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Do zdarzenia doszło 7 sierpnia około godz. 6.30 na drodze wojewódz-
kiej nr 719 w Kaniach. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że citroen zde-
rzył się z samochodem marki renault. Siła uderzenia była tak duża, że 
citroen został odrzucony na bok i zderzył się z samochodem ciężaro-
wym – mówi nam mł. asp. Marta Słomińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Kierująca citroenem była zakleszczona w po-
jeździe. Została przewieziona do szpitala – zaznacza. AZ
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Lider Pruszków bez licencji

LIDER, przy wsparciu życzli-
wych Nam osób, zaangażowa-
nych w dbanie o dobre imię 
Klubu, dokończył ligowe roz-
grywki występując w ich finale. 
Serdecznie dziękujemy Wam za 
okazane zaufanie, udzieloną po-
moc i wsparcie. To dzięki Wam 
zostaliśmy wicemistrzem I ligi 
– czytamy w oświadczeniu.

Klub zapowiada, że brak wy-
stępów w lidze nie oznacza 

KOSZYKÓWKA
Kolejna odsłona kryzysu 
pruszkowskiej drużyny 
żeńskiej koszykówki. 
Zespół Panattoni Europe 
Lider Pruszków nie zagra 
w pierwszej lidze w nad-
chodzącym sezonie.

K lub poinformował 
o tym w komunika-
cie zamieszczonym 
w mediach społecz-

nościowych. – W sezonie 2019/2020 
niestety nie zobaczymy Na-
szego LIDER-a na pierwszoligo-
wych parkietach. Mimo podję-
tych prób i działań, by spełnić 
wymogi licencyjne związa-
ne z udziałem naszego Klubu 
w rozgrywkach pierwszej ligi 
koszykówki kobiet w sezonie 
2019/2020, zdecydowaliśmy się 
na wycofanie zgłoszenia. Nie by-
ła to dla Nas łatwa decyzja, a jej 
przyczynami były m.in. trudna 
sytuacja finansowa w jakiej zna-
lazł się Nasz Klub. Przez ostat-
nie miesiące minionego sezonu 

zaprzestania działalności. – 
Przed Nami kolejne miesiące 
ciężkiej pracy, wielu wyzwań 
i zobowiązań. LIDER Pruszków 
przetrwa ten trudny czas i wróci 
na koszykarskie parkiety, szyb-
ciej niż niektórym się wydaje – 
zaznaczają klubowe władze.

Przypomnijmy, że kryzys 
w najlepszej pruszkowskiej żeń-
skiej drużynie koszykarskiej trwa 
od kilku miesięcy. Powodem jest 

nie tylko zła sytuacja kadrowa, ale 
też atmosfera w samym Klubie. 
Szeregi Lidera w ostatnich tygo-
dniach zdecydowały się opuścić 
kluczowe zawodniczki, odszedł 
też wieloletni trener drużyny 
Jacek Rybczyński. Do życia po-
woływana jest kobieca drużyna 
MKS Pruszków, do której prze-
szły koszykarki Panattoni. Dru-
żyna otrzymała już licencję na 
nadchodzący sezon. EL
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GRODZISK MAZ.

Grodziski basen  
wrócił po przerwie

Po kilkutygodniowej przerwie technicznej grodziski 
basen miejski wznawia działanie. Z pływalni można 
korzystać od soboty, 3 sierpnia. Obiekt zamknię-
to pod koniec czerwca. Zbiegło się to z otwarciem 
kąpieliska na Stawach Walczewskiego, więc miesz-
kańcy Grodziska nie zostali pozbawieni wodnych 
atrakcji. Teraz, zgodnie z zapowiedziami, będą mieć 
do dyspozycji i krytą pływalnię i otwarty akwen. 

Co w ciągu ostatnich tygodni zmieniło się na basenie 
przy Montwiłła? Obiekt zyskał nowy system wentylacji,  
w tym urządzenia które napowietrzają wnętrze basenu  
i tworzą odpowiednią florę bakteryjną. Poprzednia in-
stalacja była już wysłużona i należało ją wymienić. Pły-
walnia jest czynna w dotychczasowych godzinach, czyli 
od godz. 6.00 od poniedziałku do piątku i od godz. 7.00  
w weekendy. Zamknie swoje podwoje o godz. 22.00.  EL

„Dzień wege” w menu 
pruszkowskich szkół?

szkołach i przedszkolach funk-
cjonuje jeden dzień bez mięsa 
(radny zaznacza, że ryba to też 
mięso), czy jest możliwość wpro-
wadzenia w tych placówkach dnia 
z posiłkami wegetariańskimi lub 
wegańskimi, czy miasto może 
zainicjować program pilotażowy 

PRUSZKÓW
Pruszkowski radny 
Edgar Czop dopytuje 
władze miasta o możli-
wość wprowadzenia  
w pruszkowskich szko-
łach dnia wegetariań-
skich posiłków. Jest in-
terpelacja w tej spawie.

Inspiracją dla pomysłu 
wprowadzenia stałej mo-
dyfikacji w menu prusz-
kowskich podstawówek 

była identyczna inicjatywa jed-
nego z warszawskich radnych, 
który postuluje „dzień wege” 
w stołecznych szkołach. Pro-
pozycja spodobała się radnemu 
pruszkowskiej Koalicji Obywa-
telskiej. Kilka dni temu powsta-
ła tej sprawie interpelacja do 
władz miasta. Czytamy w niej 
m.in. o korzyściach zdrowot-
nych związanych z ogranicze-
niem spożywania mięsa, ale też 
o dbaniu o ekologię i ogranicza-
nie emisji gazów cieplarnianych.

Padają też pytania o to, czy 
we wszystkich pruszkowskich 

w tej sprawie i czy uczniowie na 
co dzień mają możliwość wybo-
ru posiłku bezmięsnego.

Władze Pruszkowa nie odpo-
wiedziały jeszcze na tę inter-
pelację. Poinformujemy Was, 
jak oficjalne stanowisko poja-
wi się.  EL
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Jest przetarg  
na „Małego Kopernika”

temu przez projektantów. Cho-
dzi o możliwość wprowadzenia 
zmian elementów konstrukcyj-
nych np. przestawienie trybu-
ny w inne miejsce. Ewentualne 
zmiany nie wpłyną ani na bry-
łę budynku, ani na jego funk-
cje. Przetarg na budowę hali 
chcemy ogłosić w drugiej po-
łowie tego roku – podkreślał 
w kwietniu  Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Budowa „Małego Kopernika” 
została podzielona na dwa etapy. 

GRODZISK MAZ.
Grodziski magistrat 
ogłosił przetarg na bu-
dowę Centrum Aktywi-
zacji i Integracji Spo-
łecznej, czyli na „Małego 
Kopernika”. Grodziscy 
włodarze wierzą, że tym 
razem uda się znaleźć 
wykonawcę prac.

„M ały Kopernik” 
ma powstać przy  
ul. Sportowej. 
Znajdzie się w nim  

sala widowiskowo-sportowa, 
skatepark, ścianka wspinacz-
kowa oraz wieża widokowa.. In-
westycja miała być zrealizowana 
wcześniej, jednak konieczne by-
ło „ustąpienie miejsca” Media- 
tece, która już prężnie działa.

Dwa lata temu władze Gro-
dziska Mazowieckiego zapowie-
działy, że z budową hali muszą 
poczekać, aż uspokoi się sytu-
acja na rynku budowlanym. Te-
raz przyszła pora, by powrócić 
do planów budowy. – Pracujemy 
nad tą inwestycją i nie wycofuje-
my się z niej. Chcemy przepro-
wadzić jeszcze dialog techniczny, 
by znaleźć oszczędności i spraw-
dzić czy nie da się poprawić roz-
wiązań stworzonych kilka lat 

Pierwszy z nich zakłada budowę 
obiektu z halą sportową i trybu-
nami, salami sportowymi i po-
mieszczeniami towarzyszącymi 
oraz budowę łącznika do budynku 
szkoły podstawowej. W drugim 
etapie ma powstać m.in. wieża 
widokowa, obserwatorium czy 
ścianka wspinaczkowa.

Jeśli w przetargu uda się wy-
łonić wykonawcę to prace bu-
dowlane powinny wystartować 
na początku października tego 
roku. Finał robót przewidziano 
na 19 sierpnia 2022 r.  AZ
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Kolejne atrakcje czekają  
w Parku Mazowsze

piaskiem, pojawiła się przebieral-
nia, leżaki i hamaki. Dno zbiornika 
wodnego zostało oczyszczone. Dla 
małych dzieci powstał specjalny 
odgrodzony brodzik, co chwali 
sobie wielu rodziców. A nad bez-
pieczeństwem wszystkich pla-
żowiczów i kąpiących się przez 

PRUSZKÓW
W pruszkowskim Parku 
Mazowsze pojawiły się 
nowe stoły piknikowe, 
miejsca do grillowania, 
a także leżaki i stół do 
ping ponga.

T o kolejna odsłona me-
tamorfozy tego terenu. 
Pierwszą mieszkańcy 
mogli podziwiać już na 

samym początku wakacji, kiedy 
udostępniono strzeżone kąpie-
lisko w Parku Mazowsze. W tym 
roku powstała tam plaża z nowym 
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siedem dni w tygodniu czuwa-
ją wykwalifikowani ratownicy.

W trakcie inauguracji sezo-
nu kąpielowego władze mia-
sta zapowiadały, że wkrótce na 
tym terenie pojawią się kolej-
ne udogodnienia dla mieszkań-
ców. I rzeczywiście, w ostatnich 
dniach zamontowane zostały 
trzy obrotowe leżaki, dwa okrą-
głe stoły piknikowe z miejsca-
mi do grillowania oraz stół do 
ping ponga.

Sezon kąpielowy potrwa 
w Pruszkowie do 1 września. 
Z nowej infrastruktury będzie 
można korzystać tak długo, jak 
tylko pozwoli na to pogoda.  EL

Przebudują ul. Pańską

ul. Pańskiej 11). Nawierzchnia tej 
drogi najlepsze lata ma już dawno 
za sobą, dlatego konieczna jest jej 
przebudowa. W ramach prac dro-
gowych wykonane zostanie rów-
nież nowe odwodnienie.

Jak przystało na tego typu pra-
ce, wszystko rozpocznie się od 

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd 
zamierza zająć się  
ul. Pańską. Droga  
zostanie przebudowana 
na odcinku od ul. 3 Maja 
do ul. Poznańskiej.

P ańska jest ulicą gminną 
położoną w Pruszko-
wie. Znajduje się przy 
niej wiele zabudowań 

jednorodzinnych. Na fragmen-
cie przeznaczonym do remontu, 
blisko skrzyżowania z ul. 3 Ma-
ja znajduje się targowisko (przy 
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rozbiórki – starego asfaltu i sieci 
kanalizacji deszczowej. Następ-
nie wybudowane na nowo zosta-
nie odwodnienie, przy pomocy 
którego wody deszczowe będą 
odprowadzane do ścieków przy-
krawężnikowych. Nawierzchnia 
ul. Pańskiej będzie asfaltowa. Na-
tomiast zatoki postojowe, zjazdy 
oraz ciągi piesze wykonane zo-
staną z kostki betonowej.

W rejonie skrzyżowania ul. Pań-
skiej z ul. 3 Maja przewidziano wy-
znaczenie przejścia dla pieszych.

Według dokumentacji prze-
targowej zamówienie ma zo-
stać zrealizowane do 29 listopada 
tego roku.  SO

„Mickiewicz” pnie się do góry

Roboty idą pełną parą – pod- 
kreśla piastowski magistrat.

Inwestycja obejmująca budo-
wę nowego gmachu szkoły, re-
mont starego budynku, budowę 
łącznika oraz hali sportowej ma 
zostać wykonana w ciągu 19 mie-
sięcy. To oznacza, że prace po-
winny zakończyć się w drugiej 
połowie przyszłego roku.

PIASTÓW
Budowa nowego  
budynku liceum  
im. Adama Mickiewicza 
w Piastowie idzie  
pełną parą. Widać  
już pierwsze elementy 
konstrukcji obiektu.

P lany rozbudowy pia-
stowskiego liceum były 
snute od bardzo daw-
na. Jednak na start prac 

trzeba było poczekać. W końcu 
na teren szkoły wkroczyły eki-
py budowlane. Roboty ruszyły 
w maju i idą w prawdziwie eks-
presowym tempie. W ciągu kilku 
miesięcy wykonawca przygoto-
wał m.in. fundamenty nowego 
gmachu szkoły. Widać już na-
wet pierwsze ściany konstrukcji.  
– Sezon urlopowy w pełni. Jednak 
na placu rozbudowy piastow-
skiego LO im. A. Mickiewicza 
i budowy hali sportowej tempo 
prac nie zwalnia. Mury nowych 
obiektów wznoszą się do góry. 
Nowych elementów przybywa. 

Budynek szkoły powsta-
je w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Oznacza 
to, że prywatny podmiot (firma 
Warbud – zwycięzca przetar-
gu) poniesie koszty związa-
ne z jej przeprowadzeniem, 
a przez kolejne 22 lata będzie 
pobierał za to wynagrodzenie  
z kasy miasta.  AZ
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Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

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

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

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

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

R E K L A M A

Pałac gotowy w połowie 
przyszłego roku

pałacu Wierusz-Kowalskich, 
nie wywiązywało się z obowiąz-
ków i gmina zerwała podpisa-
ną umowę.

Teraz na placu budowy uwi-
ja się przedsiębiorstwo z Lubli-
na. – Do tej pory wykonano już 
większość prac rozbiórkowych. 
Portal i wykusz od zachodniej 
strony wraz z tarasem będą 
odbudowane, ale już na stałe 
został zlikwidowany łącznik 
prowadzący do dawnej auli 
wykładowej SGGW oraz komin 
dobudowany do pałacu od stro-
ny północnej. Nad wszystkim 
czuwa Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, z któ-
rym uzgadniane są wszystkie 
etapy prac – informuje Miro-
sława Kosiaty z biura promo-
cji urzędu gminy w Brwinowie.

BRWINÓW
Zabytkowy pałac w brwi-
nowskim parku zakryła 
gęsta siatka z rusztowań, 
a to oznacza, że remont 
trwa w najlepsze. 
Wykonawca zapewnia, 
że do końca czerwca 
przyszłego roku obiekt 
będzie gotowy.

Wygląda na to, że 
po perturbacjach 
z poprzednią fir-
mą odpowiedzial-

ną za remont, teraz już wszystko 
pójdzie zgodnie z planem. Przy-
pomnijmy, że konsorcjum któ-
re rozpoczęło rewaloryzację 

Jak dodaje, wykonawca wy-
konał izolację poziomą i piono-
wą fundamentów, oczyszczono 
i odgrzybiono ściany i strop na 
poziomie piwnicy, trwają pra-
ce związane z naprawą tynków 
elewacyjnych. – W sierpniu pla-
nowane jest rozpoczęcie prac 
konstrukcyjnych w zakre-
sie wymiany więźby dachowej 
i wzmocnienia stropów – wyjaś-
nia Kosiaty.

Przebudowana zostanie też 
wewnętrzna klatka schodo-
wa oraz południowa elewacja, 
a zdemontowane schody z czer-
wonego piaskowca prowadzące 
od zewnątrz do głównych drzwi 
zostaną poddane renowacji i po-
wrócą na swoje miejsce.

Wszystkie prace mają zakoń-
czyć się w połowie 2020 r. EL
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BRWINÓW

Trwają prace przy 
przebudowie targowiska

Na początku tego roku, w pierwszej połowie lutego, roz-
poczęły się prace związane z przebudową brwinowskie-
go targowiska znajdującego się przy ul. Armii Krajowej. 
Na jakim etapie jest inwestycja? – Wszystkie media pod-
ziemne zostały wybudowane, wykonano również funda-
menty konstrukcji wiat targowych, zarówno do handlu 
bezpośrednio z samochodów, jak i ze stołów. Około 
20 sierpnia planowana jest dostawa wiat z zadaszeniami. 

Gotowa jest też ściana z bloczków betonowych, która od-
gradza targowisko od sąsiedniej zabudowy jednorodzinnej 
– mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. – Na po-
czątku przyszłego tygodnia wykonawca ma rozpocząć pra-
ce przy wykonaniu podbudowy pod docelową nawierzchnię 
targowiska – dodaje. Jak zapowiada burmistrz odbiory po-
winny być przeprowadzone wiosną przyszłego roku, aby 
w czasie wakacji handel wrócił w odmienione miejsce. SO

MICHAŁOWICE
Pięć pracowni architek-
tonicznych zakwalifiko-
wało się do drugiego 
etapu konkursu na przy-
gotowanie koncepcji 
kampusu edukacyjnego 
i przedszkola w Regułach.

W ładze gminy Mi-
chałowice chcą 
wybudować nową 
szkołę i przed-

szkole w Regułach. Jednak 
zamiast zwykłego przetargu 
zapadła decyzja o organiza-
cji konkursu architektonicz-
nego. Skąd pomysł na takie 
rozwiązanie? Władze gminy 
Michałowice chcą poznać jak 
najwięcej możliwości wykorzy-
stania terenu, na którym po-
wstanie kampus. W organizacji 

i przeprowadzeniu konkursu 
gminie pomaga Stowarzysze-
nie Architektów Polskich.

Konkurs został ogłoszony 
19 marca, o możliwość wzięcia 
w nim udziału ubiegały się aż 
122 pracownie architektonicz-
ne. Ostatecznie do konkursu 
zgłoszono 37 prac, z których sąd 
konkursowy wyłonił pięć, któ-
re przejdą do kolejnego etapu.

– W ocenie sądu wybrane 
prace trafnie odpowiedziały 
na problem kształtowania za-
budowy o charakterze kampusu 
w zieleni. Sąd w swojej pra-
cy poszukiwał przestrzennego 
odzwierciedlenia idei centrum 
podmiejskiej zabudowy o do-
minującej zabudowie jednoro-
dzinnej i niskiej intensywności. 
Zielone aleje historyczne osie 
łączące majątki w Pęcicach, 
Regułach i Michałowicach, do 
dzisiaj widoczne w krajobrazie, 
stanowią urbanistyczny kościec 

Pięć prac w drugim etapie konkursu 
na projekt kampusu w Regułach

obszaru objętego konkursem. 
W ocenie sądu trafna inter-
pretacja układu przestrzen-
nego przesądza o przyszłym 
potencjale rozwojowym cen-
trum Reguł. W związku z tym 
sąd zarekomendował do eta-
pu II konkursu prace, w któ-
rych struktura urbanistyczna 
została oparta o kształtowa-
nie zabudowy usług publicz-
nych, towarzyszącej terenom 
otwartym jako luźnej, niskiej 
i wolnostojącej – czytamy w za-
wiadomieniu skierowanym do 
uczestników konkursu.

Kiedy poznamy wyniki kon-
kursu? – Oficjalne, publiczne 
ogłoszenie wyników, a zara-
zem wystawa pokonkursowa 
odbędzie się 24 września 2019 
w Urzędzie Gminy. Na wystawie 
będzie można obejrzeć również 
makiety prac finałowych – pod-
kreśla Małgorzata Pachecka, 
wójt gminy Michałowice. AZ
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WKD z dofinansowaniem  
na budowę drugiego toru

Warszawska Kolej Dojazdowa otrzymała dofinanso-
wanie na realizację jednej z kluczowych inwestycji, 
czyli budowy drugiego toru na odcinku Podkowa 
Leśna-Grodzisk Mazowiecki. – W związku z zakoń-
czoną oceną wniosków o dofinansowanie projektów 
złożonych w ramach konkursu dla działania 5.2. Roz-
wój transportu kolejowego poza TEN-T, ogłoszonego 
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

we wrześniu 2018 roku, projekt WKD pn. „Modernizacja 
infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę dru-
giego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do 
Grodziska Mazowieckiego” został jako jeden z dwóch 
wybrany do dofinansowania, uwzględniając wszystkie 
projekty spełniające kryteria wyboru i osiągające wy-
maganą liczbę punktów – informuje przewoźnik. Cał-
kowita wartość inwestycji to prawie 108 mln zł.  EL

Ruszył proces kierowcy,  
który śmiertelnie potrącił 9-latkę

karetki. Okazało się bowiem, że 
prawdopodobnie nie miał on 
prawa poruszać się jako pojazd 
uprzywilejowany ani używać sy-
gnałów dźwiękowych i świetlnych. 
Wracał do szpitala po odwiezie-
niu pacjenta do domu, nie wiózł 
zatem nikogo w stanie zagroże-
nia życia lub zdrowia. Nie spieszył 
też nikomu na ratunek.

Prokuratura wszczęła w tej 
sprawie śledztwo z art. 177 § 2, 
czyli spowodowania wypadku 
komunikacyjnego ze skutkiem 

PRUSZKÓW
W miniony wtorek,  
30 lipca, odbyła się 
pierwsza rozprawa 
przeciwko Piotrowi K., 
kierowcy karetki który 
śmiertelnie potrącił 9-let-
nią dziewczynkę na ul. 
Promyka w Pruszkowie.

Do tej tragedii doszło 
na początku kwietnia. 
W pobliżu skrzyżowa-
nia z ul. Robotniczą 

rozpędzony samochód transpor-
tu sanitarnego potrącił dziecko 
przechodzące przez oznakowa-
ne przejście dla pieszych. Kierow-
ca karetki wjechał na przejście 
w momencie gdy jadący przed 
nim kierowca osobówki prze-
puszczał dziewczynkę na pasach. 
9-letnia Ewa zginęła na miejscu.

Szybko na jaw wyszły informa-
cje mocno obciążające kierowcę 

śmiertelnym. I właśnie na tym pa-
ragrafie opiera się akt oskarże-
nia skierowany przeciw kierowcy 
karetki. – W dniu 17 czerwca do 
Sądu Rejonowego w Pruszkowie 
skierowany został akt oskarżenia 
przeciwko Piotrowi K., oskarżone-
mu o czyn z art. 177 § 2 kk. 30 lipca 
w Sądzie odbyła się pierwsza roz-
prawa w tej sprawie. Kolejny ter-
min rozprawy został wyznaczony 
na wrzesień – informuje Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie.  EL

Radni za podwyżką cen śmieci

Grzegorz Benedykciński, będą 
obowiązywać przez rok. W tym 
czasie gmina będzie starała 
się znaleźć wyjście z tej trud-
nej sytuacji. 

– Gmina nie ma prawa do-
płacać do zbiórki i utylizacji 
śmieci. Przeprowadziliśmy dwa 
przetargi. W ich wyniku otrzy-
maliśmy określoną cenę. To 
podzielone przez liczbę miesz-
kańców daje konkretną kwo-
tę. Próbujemy część zielonych 

GRODZISK MAZ.
Na poniedziałkowej, 
nadzwyczajnej sesji 
grodziscy radni przyjęli 
uchwałę wprowadza-
jącą nowe stawki opłat 
za wywóz śmieci. To już 
druga podwyżka w cią-
gu ostatnich miesięcy.

Z problemem rosnących 
cen wywozu odpadów 
borykają się wszystkie 
gminy naszego regio-

nu. We wszystkich w ostatnich 
miesiącach radni decydowali 
o podwyższeniu opłat obawia-
jąc się wypowiedzenia umów 
przez firmy odbierające śmieci. 
Nie inaczej jest w Grodzisku. Na 
poniedziałkowej, nadzwyczajnej 
sesji radni zgodzili się na wpro-
wadzenie nowych cen: 28 zł od 
osoby za odpady segregowane 
i 39 zł od osoby za zmieszane.

Wyższe stawki wejdą w ży-
cie 1 października. Jak zapewnił 
w rozmowie z nami burmistrz 

odpadów czy gruzu zagospo-
darować we własnym zakresie 
aby tę cenę zmniejszyć. To ce-
na, która ma obowiązywać przez 
rok. Jeżeli się okaże, że przetarg 
za pół roku nadal przyniesie 
tak wysokie ceny, to rozpatrzę 
wtedy uruchomienie tego ty-
pu działalności przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej jeśli 
w wyniku kalkulacji będzie to 
tańsze rozwiązanie – zazna-
cza burmistrz Grodziska.  EL
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Niebezpieczny incydent  
na przejeździe kolejowym  

w Parzniewie
Incydentem zajęła się spółka 

PKP PLK, która odpowiada za 
bezpieczeństwo na przejazdach 
kolejowych, w tym na przeprawie 
w Parzniewie. – Komisja wyjaśni 
szczegółowo okoliczności incy-
dentu 7 sierpnia około godziny 
10:00, na przejeździe kolejowo-
-drogowym w Parzniewie – za-
pewnia Karol Jakubowski z biura 
prasowego PLK. – Służbę pełnili 
pracownicy z wymaganym prze-
szkoleniem i przygotowaniem, by 
właściwie i bezpiecznie wykony-
wać obowiązki – dodaje.

Na razie nie wiadomo, co mo-
gło zawieść. Czy był to błąd ludz-
ki czy awaria urządzeń.

Kolejarze zapewniają zaś, że 
bezpieczeństwo na przejazdach 
jest dla PLK bardzo ważne. – PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. pro-
wadzą szkolenia i pouczenia dla 
pracowników odpowiedzialnych 
za prowadzenie ruchu pociągów. 
Realizowane są kontrole dzienne 
i nocne posterunków dróżników – 
zaznacza Jakubowski.  EL

PARZNIEW
Do bardzo niebezpiecz-
nej sytuacji doszło  
w minioną środę na 
przejeździe kolejowym  
w Parzniewie. Jak po-
informowali nas czytel-
nicy, około godz. 10.00 
przy otwartych szlaba-
nach przejechał tamtędy 
pociąg pendolino,  
a od zderzenia składu  
z samochodami  
dzieliły centymetry. 

B yło to w środę, 7 sierp-
nia, około godz. 10.00. 
W jednej z wiadomości, 
jakie otrzymaliśmy od 

czytelników czytamy: – Chwilę 
przed 10.00 dróżniczka otworzy-
ła szlabany a minutę później po-
ciąg pendolino przejechał przez 
przejazd. Centymetry od tragedii.

Pumptracki rosną  
w ekspresowym tempie

– Pumptrack przy ulicy 
Brwinowskiej powinien zostać 
oddany do użytkowania na po-
czątku sierpnia i stanowi pierw-
szy element, pierwszego etapu 
zagospodarowania terenów re-
kreacyjno-sportowych w Starej 
Wsi. Urząd Gminy wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu planuje 
z okazji otwarcia tej inwestycji 
sportową imprezę dla miłośni-
ków ekstremalnej jazdy na ro-
werze, hulajnodze czy rolkach 
– zapowiada Dariusz Zwoliński, 
wójt gminy Nadarzyn.

Czym jest pumptrack? To za-
pętlony tor składający się z serii 
odpowiednio rozmieszczonych 
niewielkich górek z odpowied-
nio wyprofilowanymi zakręta-
mi. Można poruszać się po nim 
bez pedałowania, jedynie za po-
mocą umiejętnego balansowa-
nia ciałem.  AZ

NADARZYN 
Inwestycja w Starej Wsi 
idzie pełną parą. Pump-
track, czyli tor do jazdy 
na rowerze zyskał już 
nową nawierzchnię.

T or rowerowy po-
wstaje w rejonie ulic 
Tarniny i Brwinow-
skiej. Oprócz same-

go pumptracka zaplanowano 
w tym miejscu stworzenie drogi 
dojazdowej oraz parkingu. Choć 
prace mają zostać zakończone 
dopiero 30 października to ro-
boty są wykonywane w praw-
dziwie ekspresowym tempie. 
Jest szansa, że mieszkańcy gmi-
ny Nadarzyn z nowych obiek-
tów sportowych skorzystają 
znacznie szybciej.

Unieważniono przetarg  
na drogę rowerową  

wzdłuż DW719
Do przetargu wystartowały 

dwie firmy. Ich ofert wynosi-
ły –  ponad 1,4 mln zł oraz bli-
sko 930 tys. zł. Pierwsza oferta 
była zbyt wysoka, gdyż urząd 
zamierzał przeznaczyć na to 
zadanie maksymalnie 1 mln zł. 
Natomiast druga oferta odrzu-
cona ze względów formalnych. 
Najprawdopodobniej wkrótce 
urząd ogłosi kolejny przetarg.

Przypomnijmy, że droga ro-
werowa ma mieć długość około 
800 metrów. Nawierzchnia tej 
trasy będzie asfaltowa, nato-
miast chodniki poprowadzone 
obok zostaną wykonane z kostki 
betonowej. Zmianie ulegnie ist-
niejąca organizacja ruchu m.in. 
na skrzyżowaniu ul. Królewskiej 
i ul. Grudowskiej. Na wlocie pół-
nocnym ul. Grudowskiej w miej-
scu istniejącego przejścia dla 
pieszych powstaną połączone 
przejście dla pieszych z prze-
jazdem dla rowerzystów.  SO

MILANÓWEK
Mowa o odcinku  
ścieżki rowerowej  
w Milanówku, który  
ma powstać wzdłuż 
drogi wojewódzkiej  
nr 719. Urząd musiał  
unieważnić przetarg.

W drugiej połowie 
maja tego roku 
informowaliśmy 
o tym, że mila-

nowski urząd ogłosił przetarg 
na wybudowanie drogi rowe-
rowej wzdłuż DW719. Trasa dla 
rowerzystów miałaby powstać 
na fragmencie od ul. Grudow-
skiej do ul. Podwiejskiej. Nie-
stety w pierwszym przetargu na 
to zadanie nie udało się wybrać 
wykonawcy. Postępowanie zo-
stało unieważnione.
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Gmina Grodzisk Mazo-
wiecki pozyskała 150 
tys. zł. na szkolenia dla 
mieszkańców. Środ-

ki pochodzą z Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, działanie 3.1 „Dzia-
łania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych”. 
Jego operatorem jest Fundacja 
Legalna Kultura, która udzieliła 
naszej gminie grantu na prze-
szkolenie mieszkańców w zakresie 
rozwoju kompetencji cyfrowych, 
a także na zakup 24 przenośnych 
komputerów.

Celem projektu grantowego 
pn. „ Ja w Internecie, program 
szkoleniowy w zakresie rozwo-
ju kompetencji cyfrowych” jest 
stworzenie trwałych mechani-
zmów podnoszenia kompetencji 
cyfrowych na poziomie lokalnym.

W ramach projektu 276 osób 
powyżej 25 roku życia, weźmie 
udział w szkoleniach, dzięki 
którym nabędą umiejętności 

korzystania z sieci społecz-
nościowych, takich jak Face-
book, Instagram czy Twitter, 
rozwiną umiejętności wyszu-
kiwania i korzystania z zaso-
bów sieci oraz poznają zasady 
dbania o bezpieczeństwo da-
nych i własnych działań w sieci, 
komputerze i smartfonie, a także 
poznają platformę e-usług pub-
licznych ePUAP.

Rekrutacja już trwa. Zapisy-
wać się można w Mediatece, przy 
ul. 3 Maja 57. Kursy będą się od-
bywać od września do listopada 
2019 r. przez 3 dni po 4 godzi-
ny dziennie lub 2 dni po 6 go-
dzin (weekend). Zajęcia zostaną 
zorganizowane w komfortowych 
grupach do 12 osób. 

Mieszkańcy przejdą kurs ko-
rzystania z Internetu oraz z po-
sługiwania się serwisami i apli-
kacjami ułatwiającymi funkcjo-
nowanie w codziennym życiu.

Istotnym elementem szko-
leń będzie przygotowanie do 

korzystania z usług publicznych 
online, np. załatwiania spraw 
urzędowych, poruszania się w por-
talach społecznościowych (Fa-
cebook, Instagram, Twitter), czy 
wykorzystywania Internetu we 
własnej działalności. 

Program szkolenia dostoso-
wany jest do poziomu wiedzy 
i umiejętności uczestników. Pro-
jekt wyposaży uczestników w wie-
dzę i narzędzia, które rozwiną 
ich kompetencje niezbędne do 
sprawnego i bezpiecznego funk-
cjonowania w świecie cyfrowym, 
w kategoriach: 
• umiejętności pozyskiwania in-

formacji, komunikacji, rozwią-
zywania problemów, obsługi 
oprogramowania, korzystania 
z usług i e-usług publicznych,

• wiedzy w obszarach tematycz-
nych: Działanie w sieciach spo-
łecznościowych.

Zapraszamy do brania udzia-
łu w szkoleniach.

Bezpłatne szkolenia 
dla mieszkańców

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

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Rozpoczęły się prace związane 
z remontem chodnika 
w tunelu od ronda Wacława 
Kowalskiego do ulicy Rynek.

O dcinek łączący północną 
i południową stronę mia-
sta i stanowiący dojście do 
przystanku PKP Brwinów już 

od dawna wymagał remontu, ale gmina 
Brwinów musiała zaczekać z tą inwe-
stycją do zakończenia  modernizacji li-
nii kolejowej 447 prowadzonej przez PKP 
PLK. W 2018 r. trudno było też znaleźć 
wykonawcę. Kolejne dwa przetargi zosta-
ły unieważnione z powodu braku ofert.

Wykonawca wyłoniony w trzecim prze-
targu ogłoszonym przez gminę Brwinów, 
ma kilkanaście tygodni na wykonanie ro-
bót obejmujących m.in. wykonanie od-
wodnienia, w tym także odtworzenie 
systemu odwodnienia w komorze pod 
chodnikiem, naprawę dylatacji (szczelin), 
remont gzymsu, wymianę balustrad i słu-
pów oświetleniowych, budowę kanalizacji 
kablowej sieci monitoringu oraz wymianę 
nawierzchni chodnika. Zostaną też do-
świetlone dwa przejścia dla pieszych od 
strony Rynku – przejście w kierunku do 
bramy parku miejskiego oraz na skwer 
z pomnikiem 36 pp Legii Akademickiej.

Remont będzie wiązać się ze znacz-
nymi utrudnieniami, zarówno dla pie-
szych, jak i kierowców. Na ile to możliwe, 
przy początkowych pracach związanych 

z infrastrukturą podziemną, będą one 
prowadzone zwężeniami, aby umożliwić 
pieszym przejście chodnikiem. Kierow-
cy również odczują prowadzone prace, 
gdyż zostanie wprowadzony ruch wa-
hadłowy dla pojazdów.

Wykonawcą prac jest firma Luksor 
sp. z o.o. z Pruszkowa, a koszt remon-
tu wynosi 1 224 984,42 zł. Przewidywa-
ny termin zakończenia remontu, jeśli 
nie wystąpią dodatkowe utrudnienia, 
to koniec września br. (PR)

Remont chodnika pod tunelem

W czwartek 15 sierpnia 
2019 r. odbędą się w Brwi-
nowie uroczystości zwią-
zane z 99. rocznicą Bi-

twy Warszawskiej.
Uroczystości rozpocznie msza św. 

w intencji Ojczyzny, która zostanie 
odprawiona w kościele pw. św. Flo-
riana o godz. 10.30. Następnie zgro-
madzeni udadzą się przed Pomnik 
Niepodległości, gdzie zostaną złożo-
ne kwiaty. Po południu w parku obok 
zabytkowego Dworku Zagroda odbę-
dzie się koncert piosenek Mieczysława 
Fogga, które zaśpiewa Rafał Grozdew 
(szczegóły na plakacie). (PR)

15 sierpnia 
– uroczystości 

i koncert

Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym 
– termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2019 r. godz. 17.00.

Podinspektor/Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego 
– termin składania dokumentów: 20 sierpnia 2019 r. godz. 15.00.

Szczegółowe informacje: bip.brwinow.pl

Nabory do Urzędu Gminy Brwinów
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PRUSZKÓW

Będzie sygnalizacja  
na Promyka

Powiat Pruszkowski rozstrzygnął przetarg na budo-
wę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pro-
myka i Robotniczej. Celem wybudowania „świateł” 
jest uspokojenie ruchu. Mieszkańcy ul. Promyka do-
skonale wiedzą jak dużo niebezpiecznych, a nawet  
i tragicznych zdarzeń miało tam miejsce. Najniższą 
ofertę złożyła firma Traffic Polska z Marek – 227,5 tys. zł.  
Było to nieco więcej niż starostwo zamierzało 

przeznaczyć na to zadanie (213 tys. zł.). Władze powia-
tu zdecydowały, aby dołożyć brakujące kilkanaście tys. zł.  
– Cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający za-
mierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, ale zama-
wiający ją zwiększył do wartości oferty najkorzystniejszej 
– czytamy w dokumentacji przetargowej z otwarcia ofert. 
Na zrealizowanie tego zadania wykonawca będzie miał  
35 dni od momentu wprowadzenia na plac budowy.  AZ

O „Paszkowiance” w Nadarzynie

profilu Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn.

W planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nadarzyn 
jest wytyczony korytarz dla „Pasz-
kowianki”. Według władz gminy 
droga powinna mieć charakter 
tranzytowy z brakiem włączeń na 
drogi lokalne. – W trakcie proce-
dowania będziemy stali na sta-
nowisku, że projekt powinien 
uwzględniać przebieg tej drogi 
w maksymalnie możliwej odle-
głości od siedzib ludzkich, a tak-
że jak najmniejszą ingerencję 

REGION
W poniedziałek  
29 lipca w Nadarzynie 
odbyło się spotkanie 
informacyjne z miesz-
kańcami. Jego głównym 
tematem były działania 
władz gminy dotyczą-
ce budowy II odcinka 
„Paszkowianki”.

Trwają prace związa-
ne z przygotowaniem 
dokumentacji projek-
towej dla pierwszego 

odcinka „Paszkowianki”, któ-
ry ma połączyć autostradę A2 
z drogą wojewódzka nr 719. Jed-
nak władze gmin Michałowice 
i Nadarzyn zastanawiają się co 
z kolejnym odcinkiem trasy, 
który ma biec aż do trasy S7.

W połowie czerwca spotka-
nie na temat drugiego odcin-
ka „Paszkowianki” odbyło się 
w Michałowicach. Natomiast 
na sam koniec lipca o tej dro-
dze rozmawiano w Nadarzynie. 
– Władze Gminy Nadarzyn sto-
ją na stanowisku, że w związku 
z planowanym rozpoczęciem 
prac projektowych „Paszko-
wianki” na odcinku od wę-
zła Pruszków na A2 do DW 719 
w Kaniach (z odgałęzieniem tej 
drogi do Brwinowa) należy roz-
począć prace projektowe od-
cinka „Paszkowianki” od Kań do 
węzła Paszków na S8. – zazna-
cza na swoim facebookowym 

w zasoby leśne. Parametry tech-
niczne drogi (2-2 czy 1-1 – licz-
ba pasów ruchu) będzie kwestią 
uzgodnień z inwestorem (Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego) na etapie koncepcji 
– zaznacza Zwoliński.

Jednocześnie wójt zadeklarował 
chęć współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami. 
Ta współpraca ma się opierać za-
równo na pomocy w badaniach 
natężenia ruchu, wsparcia na eta-
pie koncepcyjnym, jak i w zakre-
sie finansowym.  AZ

MILANÓWEK
Strażnicy miejscy z Mila-
nówka zostali wezwani, 
aby pomóc wolontariu-
szom przy interwencji 
dotyczącej znęcania się 
nad psem. Nie stwier-
dzono nieprawidłowości 
w związku z opieką nad 
zwierzęciem, za to na 
balkonie znaleziono krza-
ki marihuany.

T o była jedno z tych 
zadań, które zakoń-
czyło się nieocze-
kiwanym zwrotem 

zdarzeń. Wolontariusze z Fun-
dacji Ruch Na rzecz Zwierząt 
VIVA! interweniowali w jednym 
z bloków przy ul. Królewskiej 
w Milanówku. Zgłoszenie do-
tyczyło znęcania się nad zwie-
rzętami. Niestety wolontariuszki 

Miał znęcać się nad psem, 
tymczasem uprawiał marihuanę

napotkały problemy przy prze-
prowadzaniu swoich czynności.

– Mimo wielu prób kontaktu, 
nikt nie otwierał drzwi. W środ-
ku było wyraźnie „kogoś” sły-
chać. Często w takich sytuacjach 
wizyta mundurowych, przed-
stawienie podstaw, powoduje 
umożliwienie prowadzenia dal-
szych działań przez inspekto-
rów fundacji przy asyście straży 
miejskiej. Interwencja podjęta 

równocześnie przez dwa pod-
mioty gwarantuje nie tylko 
obiektywność, ale także przy-
spiesza procedurę związaną ze 
zgromadzeniem dokumentacji, 
dotyczącej potwierdzenia lub 
wykluczenia znęcania się nad 
zwierzęciem – poinformowali 
milanowscy strażnicy miejscy.

Jednak strażnikom również 
nie udało się wpłynąć na osobę 
będącą wewnątrz mieszkania, 

by otworzyła drzwi. Znaleźli 
inny sposób. Lokal znajdo-
wał się na parterze, a jak się 
okazało drzwi balkonowe by-
ły otwarte. Niestety były za-
bezpieczone kratą. W takich 
przypadkach służby muszą 
przełożyć kontrolę na in-
ny termin.

Tym razem było inaczej, 
bo uwagę strażników przy-
kuły rośliny doniczkowe. Na 
balkonie oprócz sierści i ko-
ca wskazujących na obec-
ność psa, zauważono także… 
krzaki konopi. W związku 
ze „znaleziskiem” wezwa-
no Policję.

– W toku dalszych czyn-
ności nie stwierdzono nie-
prawidłowości, związanych 
z opieką nad zwierzęciem. 
Przybyły na miejsce lokator 
posiadał jednego psa, które-
go stan nie budził zastrzeżeń. 
Załoga Policji zabezpieczy-
ła rośliny i prowadzi osob-
ne postępowanie – informują 
strażnicy z Milanówka.  SO

Jest wykonawca nowej 
siedziby grodziskiego urzędu

Budynek powstanie przy  
ul. Kościuszki, tuż obok wyre-
montowanej niedawno Willi Nie-
spodzianka. Bryła obiektu jest 
zaprojektowana w nowoczesnym 
stylu. Jej fasadę będzie stanowić 
przeszkolona ściana w kształ-
cie półkola.

Nowy budynek grodziskiego 
urzędu ma być gotowy w dru-
giej połowie 2021 r. 

A co stanie się z obecną siedzibą 
władz Grodziska? Budynek przej-
dzie generalny remont, po któ-
rym przeprowadzą się tam: straż 
miejska i opieka społeczna.  AZ

GRODZISK MAZ.
Grodziski urząd miejski 
rozstrzygnął przetarg 
na budowę swojej no-
wej siedziby. Inwestycja 
ma kosztować niecałe 
18,5 mln zł.

T a inwestycja była za-
powiadana od dobrych 
kilku lat. W końcu kilka 
tygodni temu ogłoszo-

no przetarg. Do przetargu zgłosi-
ła się tylko jedna firma – Zab-Bud 
z Warszawy. Zaproponowana ofer-
ta opiewała na kwotę niespełna  
18,5 mln zł. Z uwagi na to, że gro-
dziski magistrat planował wydać 
19 mln zł nie dziwi fakt, że przetarg 
udało się pomyślnie rozstrzygnąć.
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Raszyn, dnia 9 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Raszyn 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały LVI/524/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych  
we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie 
ul. Warszawskiej, obejmujący obszar planu w obrębie Jaworowa, którego granice wyznaczają:

1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Jaworowa;
2) od wschodu - oś istniejącej ul. Objazdowej;
3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;
4) od zachodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia do 30 września 2019 r. (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219),  
w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
16 września 2019 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo 
lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ww. projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu 
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych 
postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić 
uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 
Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn  
ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na 
adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r. Uwagi i wnioski 
powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
jest Wójt Gminy Raszyn.   

         Wójt Gminy
      mgr inż. Andrzej Zaręba 
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poznasz - polubisz

LATO Z POLSKĄ KOMEDIĄ

06.07
13.07
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08

Chłopaki nie płaczą

Seksmisja

Ile waży koń trojański

Lejdis

Kiler i Kiler-ów 2-óch

Nigdy w życiu

Kogel-mogel

Vinci

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

Wakacyjne soboty

Organizator
Sponsor główny Współorganizator Sponsor PartnerzyWspółorganizator Sponsor

R E K L A M A

PRUSZKÓW

Ja nie chcę 
umierać!

Kacper Pacak z Pruszkowa ma tylko 24 lata. Pierwsze kroki 
w dorosłe życie pokrzyżowała mu choroba. – Przeszedłem 
leczenie i zrobiono mi przeszczep. Stało się to czego naj-
bardziej się bałem... nastąpiła remisja choroby. Znów jestem 
w szpitalu, czekam na przeszczep komórek macierzystych. 
Lekarze nie dają mi stuprocentowej pewności, że przeszczep 
się powiedzie – podkreśla Kacper. Jest inna możliwość le-
czenia, ale nie podlega refundacji... Mowa tu o metodzie 

CAR-T Cell. Choremu podaje się własne limfocyty T, które to 
wcześniej poddane są modyfikacji. Lekarze wszczepiają im gen 
pozwalający „rozpoznać” i zniszczyć komórki nowotworowe. 
– Leczenie tą metodą kosztuje kilkaset tys. zł., czasami przekra-
cza nawet milion! Kwota jest ogromna, a z godziny na godzinę 
tracę szansę na leczenie. Proszę pomóżcie mi pokonać nowo-
twór – opisuje Kacper. Zbiórka na leczenie Kacpra jest prowa-
dzona na stronie fundacji: www.siepomaga.pl. AZ

BRWINÓW
Widoczny na fotogra-
fii Filip to wspaniały 
pięciolatek z Brwinowa, 
który zmaga się 
z wrodzoną wadą 
serca... Ratunkiem dla 
niego jest kosztowna 
operacja w USA. Po-
móc może każdy z nas! 
Specjalnie z myślą 
o Filipie 24 sierpnia 
odbędzie się piknik 
charytatywny. Szczegó-
ły w tekście poniżej.

C hłopiec od urodzenia 
walczy o życie. Filip 
ma serce jednoko-
morowe i niepra-

widłowy spływ żył płucnych. 
Każdy dzień to dla niego cud, 
a noc to czuwanie nad jego 
oddechem. W ciągu swojego 
pięcioletniego życia przeszedł 

siedem trudnych operacji na 
otwartym sercu. Nie brakowa-
ło zabiegów kontrolnych (aż 
20 w narkozie). Każdego dnia 
chłopiec przyjmuje 16 różnych 
leków. Rodzina Filipa zbie-
ra środki na leki i kosztowną 
rehabilitację. Teraz i Wy mo-
żecie pomóc. Wystarczy na-
wet niewielka wpłata na konto 
zbiórki na stronie internetowej 
fundacji: www.siepomaga.pl.

Jest jeszcze inna możliwość 
pomocy, która zbliża się wiel-
kimi krokami! 24 sierpnia na 
terenie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brwinowie (okolice ul. 
Piłsudskiego i ul. Przejazd) 
odbędzie się piknik charyta-
tywny dla Filipa. Start o go-
dzinie 13.00, a koniec o 21.00.

Na scenie wystąpią artyści 
muzyczni – Discoboys, Natural 
Made Rockers. Nie zabraknie 
występów komików, jeżeli lu-
bicie stand up to koniecznie 
musicie przyjść i posłuchać 
Jakuba Ćwieka oraz Oli Petrus.

Przygotowano również wie-
le pobocznych atrakcji, jak: 

Piknik charytatywny dla Filipa

labirynt niewidzialna wysta-
wa, fabryka mydełek i świeczek 
ozdobnych, prelekcja z pierw-
szej pomocy OSP Brwinów, 

animacje, pokaz motocykli, li-
cytacje, grill, grochówka, wata 
cukrowa, ciasta i wiele, wie-
le innych!

Na zebranie pełnej kwoty 
jaka jest potrzebna, żeby wy-
konać operację mamy czas 
do 15 października tego roku. 

Pokażmy siłę! Więcej infor-
macji o Filipie znajdziecie na 
stronie facebookowej: Filip 
Walczy o Życie.

– Szukam ratunku dla syn-
ka wszędzie, rozsyłam do-
kumentację medyczną do 
specjalistów na całym świecie. 
Zostałam tyle razy odesłana, 
tyle razy dostałam negatywną 
odpowiedź, że zaczęłam po-
woli tracić nadzieję. W tym 
momencie, w którym nasze 
szanse drastycznie się zmniej-
szyły dostałam podpowiedź, 
że lekarze w USA dokonują 
podobnych operacji. Wysła-
nie dokumentacji do Bosto-
nu miało być naszą ostatnią 
deską ratunku. Ale jest jesz-
cze jedna możliwość: leczenie 
w Teksasie. Ja i cała rodzina 
próbujemy znaleźć kontakt do 
instytutu, który może zapew-
nić mojemu synkowi zdrowie. 
Nie poddam się. Nie, teraz kie-
dy mój Filipek tyle przeszedł, 
kiedy poświęciliśmy tak wiele, 
by go ratować – opisuje ma-
ma Filipka. SO
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GRODZISK MAZ.

Bestialskie zachowanie  
w Parku Skarbków

Bezprzykładne okrucieństwo – tak najkrócej moż-
na określić zachowanie mężczyzny, który kijem za-
bił dziką kaczkę w grodziskim Parku Skarbków. Do 
zdarzenia doszło 6 sierpnia. Jego świadkowie zaalar-
mowali straż miejską. – Rozmówca poinformował, 
że przypadkowo zauważył, nad rzeką Rokicianką, 
mężczyznę, który w bestialski sposób okłada kacz-
kę kijem, niemal zabijając ją. Rysopis osoby sprawcy 

został szybko przekazany do najbliższego miejscu zda-
rzenia patrolu straży. Strażnicy ujęli opisywanego wcze-
śniej mężczyznę, który zabitą kaczkę przenosił w torbie 
foliowej – informują grodziscy strażnicy miejscy. Zatrzy-
many mężczyzna został przewieziony do grodziskiej ko-
mendy policji. – Za uśmiercenie dzikiej kaczki sprawcy 
grozi do trzech lat pozbawienia wolności – dodają gro-
dziscy funkcjonariusze.  EL
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OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.).
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1039/19 
z dnia 18.07.2019r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie ulic Błotnej 
i Ostatniego Tura w Jaktorowie, ul. Błotna na odcinku od km proj. 0+010 
do km proj. 0+586,38, ul. Ostatniego Tura na odcinku od km proj. 0+000 
do km proj. 0+369,98 wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, 
telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na 
terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski. Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140505_2.0010 Jaktorów - dz. nr ew.: 27, 124/12, 124/13, 124/2 (124/16, 124/17), 
126 (126/1, 126/2, 126/3), 127/1 (127/11, 127/12), 127/2 (127/9, 127/10), 127/3 
(127/7, 127/8), 127/4 (127/5, 127/6), 128/2 (128/3, 128/4), 129 (129/1, 129/2), 131 
(131/1, 131/2), 132 (132/1,132/2), 135/4 (135/7, 135/8), 135/5 (135/9, 135/10), 
135/6 (135/11, 135/12), 136/1 (136/5, 136/6), 136/3 (136/7, 136/8), 136/4 (136/9, 
136/10), 137 (137/1, 137/2), 138/1 (138/6, 138/7), 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 
140/2), 141/3 (141/7, 141/8), 142/3 (142/8, 142/9), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 
146/2), 147/2 (147/3, 147/4), 153/5, 188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 190 
(190/1, 190/2, 190/3), 194, 195 (195/1, 195/2, 195/3), 196/1 (196/5, 196/6) 197/1 
(197/3, 197/4), 197/2 (197/5, 197/6), 199/2 (199/3, 199/4), 205 (205/1, 205/2), 
206/1 (206/5, 206/6), 211 (211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 216 (216/1, 216/2), 
219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 223/1 (223/3, 223/4), 224 (224/1, 224/2), 
225 (225/1, 225/2), 228 (228/1, 228/2), 232/2 (232/5, 232/6), 236 (236/1, 236/2), 
333 (333/1, 333/2).
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery 
działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.
Pouczenie. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11). Od decyzji służy odwołanie do 
Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego w terminie 14  dni od daty jej doręczenia. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096t.j.) 
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

R E K L A M AO G Ł O S Z E N I E

Tesco w Piastowie do likwidacji

zmieniające się oczekiwania pol-
skich klientów i trendy na rynku 
detalicznym. Nasze hipermarke-
ty kompaktowe i supermarkety 
będą cały czas oferować boga-
ty wybór produktów spożyw-
czych, wraz z popularną marką 
odzieżową F&F czy sezonowy-
mi produktami przemysłowymi 
– zaznacza Matt Simister, pre-
zes Tesco w Europie Środkowej.

Głos w sprawie zabrał rów-
nież dyrektor zarządzający Tesco 
Polska Martin Behan: – Zmia-
ny te są częścią naszej pracy na 
rzecz poprawy konkurencyjności 

PIASTÓW
Do tej pory były to tylko 
podejrzenia. Dziś jest 
już pewne. Piastowski 
hipermarket Tesco 
zostanie zamknięty. Sieć 
ma się skupić na mniej-
szych formatach.

Od kilkunastu tygodni 
klienci piastowskie-
go Tesco zastanawia-
ją się co się dzieje ze 

sklepem. Z tygodnia na tydzień 
lista dostępnych produktów jest 
coraz mniejsza. To jednak nie 
wszystko. Maleje również liczba 
kolejnych punktów usługowych 
i sklepów w pasażu. W ostatnim 
czasie zamknęły się trzy sklepy.

Sieć wczoraj poinformowała 
o planowanej likwidacji ośmiu 
dużych i dwóch mniejszych pla-
cówek na terenie Polski. Na liście 
znalazł się również hipermarket 
w Piastowie. – Nasza decyzja, by 
skupić się na mniejszych for-
matach sklepów odzwierciedla 

biznesu w Polsce i kontynuacją 
wcześniejszych pozytywnych do-
świadczeń z dopasowywaniem 
asortymentu i zmniejszaniem 
powierzchni największych hi-
permarketów – mówi.

Zmiana formuły ma być ratun-
kiem dla brytyjskiej sieci skle-
pów, która od dawna boryka się 
ze sporymi problemami. Na po-
czątku roku Tesco poinformowało 
o planach zamknięcia 32 sklepów. 
W maju pojawiła się informacja 
o zamknięciu czterech sklepów. 
Teraz planowane jest zamknię-
cie kolejnych 10 sklepów.  AZ

Obywatelskie zatrzymanie 
pijanego kierowcy w Komorowie

kiedy podjechał mój szef, wy-
szedł też jeszcze jeden pracow-
nik. Wsiadłem w swój samochód, 
żeby w razie potrzeby za nimi po-
jechać. Pan już uruchomił silnik, 
zaczął odjeżdżać. Wtedy zajecha-
łem mu drogę, a szef zabrał mu 
kluczyki. Pan trochę się awantu-
rował, po kilku minutach jeszcze 
zanim przyjechała policja posta-
nowił uciec wraz z kolegami. Od-
dalili się na ul. Kolejową, za chwilę 
nadjechał radiowóz, pan został 
zatrzymany – relacjonuje Łukasz.

Te informacje i przebieg 
zdarzenia potwierdza policja. 

KOMORÓW
Zdecydowana reakcja 
świadków pozwoliła ująć 
pijanego kierowcę,  
który w niedzielny wie-
czór (28 lipca) zamierzał 
odjechać z lokalu  
w Komorowie mając po-
nad dwa promile alkoholu  
w wydychanym powietrzu.

C o dokładnie zdarzyło 
się na miejscu? – Do 
tej sytuacji doszło pod 
Art Cafe w Komoro-

wie. Pan z Ukrainy w towarzy-
stwie dwóch kolegów przyszedł 
do lokalu w którym jestem mena-
dżerem. Pili u nas alkohol, mie-
li też swój – wódkę i piwo. Od 
początku zauważyłem, że przy-
jechali samochodem i po pro-
stu obserwowałem, czy kiedy 
skończą pić wsiądą do samocho-
du. Wsiedli akurat w momencie 

– Zgłoszenie otrzymaliśmy w nie-
dzielę około godz. 19.15. Przez 
osoby postronne został tam za-
trzymany pijany kierowca. To 
obywatel Ukrainy, rocznik 1968. 
Mężczyźnie odebrano kluczyki. 
Po krótkiej kłótni pan wraz kole-
gami oddalił się  na ul. Kolejową. 
W wydychanym powietrzu miał 
2,2 promila alkoholu – wyjaśnia 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Mężczyzna usłyszy zarzuty zwią-
zane z prowadzeniem samocho-
du w stanie nietrzeźwości.  EL
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OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j.).
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji 
nr 1161/19 z dnia 08.08.2019r. w sprawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: 
rozbudowie drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki – 
Izdebno – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz 
ulicy 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości 
Boża Wola, gmina Baranów. Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140503_2.0003 wieś Boża Wola gmina Baranów - dz. nr ew.: 210, 
161/18, 72, 211/7 (211/11, 211/12), 161/17 (161/30, 161/31), 95 (95/1, 
95/2, 95/3), 92/2 (92/17, 92/18), 92/13 (92/15, 92/16), 92/12 (92/19, 
92/20), 91/12 (91/32, 91/33), 91/11 (91/30, 91/31), 91/1 (91/28, 91/29), 
90 (90/1, 90/2), 88 (88/1, 88/2), 87 (87/1, 87/2), 71/1 (71/3, 71/4), 70 
(70/1, 70/2), 66/2 (66/5, 66/6), 66/1 (66/3, 66/4). W odniesieniu do 
działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto 
numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg 
drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Pouczenie. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11). Od decyzji 
służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. 
Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 
14  dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096t.j.) w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    
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OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW:CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

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

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

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

• Zatrudnię kosmetyczkę z umiejętnością 
man/ped lub podnajmę stanowisko salon 
Brwinów 607052845 

• Zatrudnię fryzjerkę/ra Brwinów salon 
loreal expert 607052845 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom w Parzniewie tel. 535-487-338 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

• Firma „Probet”  poszukuje 
pracowników gospodarczych  
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności na obiekty 
w Duchnicach i Sokołowie. 
Gwarantujemy umowę o pracę 
i godne wynagrodzenie. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr telefonu
798 912 400 

• Firma "Probet"  poszukuje pracownika 
administracji i kadr  z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności do 
biura w Grodzisku Mazowieckim. 
Gwarantujemy umowę o pracę i godne 
wynagrodzenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr telefonu 
798 912 400 

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

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

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

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

• Masz orzeczenie? Lekka, siedząca, 
Janinów, dojazdy, 606 829 141 

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

• Niepełnosprawni. Pakowacz - Natolin 
k/Grodziska Maz. 2 zmiany. 734 108 163 

• Niepełnosprawni. Kontrola jakości 
w Młochowie k/Nadarzyna. 2 zmiany. 
606 829 141

DAM PRACĘ

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Zapraszamy na kurs języka  
niemieckiego dla Opiekunów  

Seniorów! Poznaj język i dołącz  
do grona naszych opiekunów. 
Rozpoczęcie kursu już 26.08  

o godzinie 17:00. Przyjdź do naszego 
biura i zobacz jakie to proste!  

Promedica24, ul. Al. Jerozolimskie 94
Tel. 501 356 229

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

.
.

ŚLUSARSTWO  TOCZENIE
SPAWANIE  FREZOWANIE

535 872 455

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
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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

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 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich samochodów 
na kasację gotówką 508206738 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

USŁUGI

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

• Hydraulik tel. 535872455 
do końca września 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

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 : 
– oddania w najem  pomieszczenia o pow. 6 m2  
w budynku Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 
2A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej,
– oddania w dzierżawę części działki przy Al. Krakowskiej 
57 A, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  
Wykazy zostały wywieszony z dniem  31.07.2019 roku 
na okres 21 dni. 

Rada Nadzorcza  
Spółki TBS  

„Zieleń Miejska”  
sp. z o.o. w Pruszkowie

ogłasza konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

„Zieleń Miejska” sp. z o.o. 

Warunki oraz regulamin konkursu dostępne 
na stronie internetowej  

www.tbszm.com.pl

SPRZEDAM  
1700 M2

DZIAŁKA 
BUDOWLANA 

W WYCINKACH 
OSOWSKICH

500 M OD TRASY S8
BEZPOŚREDNIO

574 499 803

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

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

• 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 

Burmistrz Miasta Piastowa informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy   
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, został 
wywieszony, w okresie 31.07.2019 r. – 21.08.2019 r., 
wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do 
zbycia.
Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej 
www.piastow.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. 
Stanisława Kostki w Kostowcu działający 
z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn 

zawiadamia,
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych urzędu – www.nadarzyn.pl (BIP) 
został zamieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczonych 

do oddania w najem.
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