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Pruszków szuka nowego 
przewoźnika 

PRUSZKÓW
Od marca trwa postę-
powanie przetargowe 
na wybór nowego 
przewoźnika, który 
obsłuży pruszkow-
skie linie autobusowe. 
Umowa z PKS Grodzisk 
Mazowiecki kończy się 
30 czerwca. 

P ruszków szuka prze-
woźnika, który przez 
najbliższe cztery la-
ta zajmie się obsługą 

dziewięciu linii autobusowych. 
Szacuje się, że w tym cza-
sie autobusy na trasach przeja-
dą 4,3 mln wozokilometrów. 

REGION
Kiedy koniec noszenia 
maseczek? / str. 4 /

PRUSZKÓW
Grunwaldzka do przebudowy / str. 8 /

BRWINÓW
Zlikwidowali plantację 
marihuany / str. 6 /

REGION
Budimex przebuduje stację 
Warszawa Zachodnia / str. 3 /

Co więcej Pruszków zabezpie-
czył w umowie możliwość roz-
szerzenia zamówienia o kolejne 
50 proc. podstawowego zakresu 
usług. To zabezpieczenie poz-
woli np. zwiększyć częstotliwość 
kursów na liniach cieszących 
się największą popularnością 
wśród pasażerów. 

Od lipca na pruszkowskich 
(i nie tylko) drogach ma się poja-
wić dziewięć linii autobusowych 
m.in. do Piastowa, Ożarowa Ma-
zowieckiego czy Komorowa. 
Warto tu jednak zaznaczyć że 
posiadacze Pruszkowskiej Kar-
ty Mieszkańca oraz Karty Dużej 
Rodziny pruszkowską komuni-
kacją będą mogli poruszać się 
za darmo.

R E K L A M A

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   
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Tego dnia wszystkie Mamy obchodzą swoje 
święto Życzymy siły, uśmiechu, wytrwałości, 
a także odrobiny odpoczynku i czasu dla siebie. 

R E K L A M A

maja

REGION
Rząd chce wesprzeć 
polską branżę turystycz-
ną. Jak? Dofinansuje 
Polakom wyjazd na wa-
kacje! Jednak z takiego 
wsparcia nie wszyscy 
skorzystają. 

P rogram 1000+ to bon 
turystyczny, który 
otrzymają osoby za-
trudnione na umowę 

o pracę i zarabiające maksymal-
nie 5200 zł brutto. W tym roku 
bon ma być finansowany w 90 
proc. przez rząd i  w 10 proc. 
z wkładu własnego pracodawcy. 
Pieniądze nie trafią jednak na 

Rządowy program 1000+. 
Tym razem to bon na… wakacje

konto pracownika. Otrzyma on 
przedpłaconą kartę, którą bę-
dzie mógł zapłacić za usługi. Jest 
jeszcze jeden niezwykle ważny 
warunek. Bon może zostać wy-
korzystany jedynie na waka-
cje, które spędzimy w Polsce. 

– Tak jak w wielu zakła-
dach pracy pracownicy dosta-
ją w okolicach świąt bony od 
swoich pracodawców, tak my 
w podobnej strukturze chce-
my, żeby pracodawcy mogli 
taki bon zafundować swoim 
pracownikom – tłumaczyła wi-
cepremier i minister rozwoju 
Jadwiga Emilewicz w programie 
„Money. To się liczy”. – Szacuje-
my, że koszty na ten rok to 7 mld 
zł z budżetu państwa - przy-
znała Emilewicz. AZ

REGION
Policjanci poszukują 
osób, które w ostatnich 
dniach mogły trafić 
do szpitali w okolicach 
Warszawy z ranami 
postrzałowymi. Funk-
cjonariusze wyjaśniają, 
czy na autostradzie A2 
w okolicach Grodziska 
Mazowieckiego doszło 
do strzelaniny.

Strzelanina na A2?

19maja kierowcy ja-
dący autostradą 
poinformowali po-
licję, że przy zjeź-

dzie na Grodzisk Mazowiecki 
zaparkowano kilka samocho-
dów i słychać było strzały. 

Funkcjonariusze na miejscu 
zastali jeden samochód i pięciu 
mężczyzn, część z nich była do-
tychczas notowana. Według ich 
relacji nie było żadnej strzelani-
ny, jednak policjanci znaleźli na 
jezdni łuski różnego kalibru.

Obecnie trwają poszukiwa-
nia świadków zdarzenia i osób, 
które mogły zostać ranne. AZ
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PRUSZKÓW
Szukasz sposobu 
na dotarcie do nowych 
klientów? Prowadzisz 
działalność w sektorze 
edukacji? Mamy dla 
Ciebie dobrą pro-
pozycję. Skuteczna 
reklama w najchętniej 
czytanych mediach 
w regionie i specjalne, 
promocyjne ceny 
w Dodatku Edukacja!

Dodatek Edukacja two-
rzymy z myślą o miesz-
kańcach naszego regio-
nu, którzy poszukują 

drogi rozwoju i edukacji dla siebie 
i swoich dzieci. Będzie to wydzie-
lona, atrakcyjna graficznie część 
gazety WPR24.pl, publikacja na 
portalu WPR24.pl i w naszych 
mediach społecznościowych.

W Dodatku zamieścimy cie-
kawe treści przygotowane przez 
redakcję WPR24.pl. Poruszymy 
najważniejsze tematy dotyczą-
ce edukacji oraz zasad rekrutacji 
w dobie epidemii, wyborów przed 
jakimi stają uczniowie i absol-
wenci, podpowiemy co nowego 

ZAREKLAMUJ SIĘ 
W DODATKU EDUKACJA

oferują szkoły, jakie kursy warto 
wybrać. Nie zabraknie nowinek 
i porad z zakresu samorozwoju 
i zajęć dodatkowych.

Zachęcamy do zamieszczenia 
w Dodatku reklam na specjal-
nych, promocyjnych warunkach.
Oferujemy:
• publikację 5 czerwca w gazecie 

(nakład 30 tys.) i na portalu 
WPR24.pl (100 tys. użytkow-
ników)

• publikację 5 czarwca na Face-
booku (30 tys. fanów) i Insta-
gramie (2 tys followersów)

• dotarcie do podróżujących
składami WKD na linii Gro-
dzisk Mazowiecki-Warszawa

• promocyjne ceny i projekt 
GRATIS

Zainteresowani? 
Zachęcamy do kontaktu:

Milena Skoczylas
T: 500 540 541

M:
milena.skoczylas@wprmedia.pl

Anna Zwolińska 
T: 509 570 986

M:
 anna.zwolinska@wprmedia.pl
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Jak zatem prezentują się linie 
autobusowe, którymi będą mogli 
poruszać się mieszkańcy? Stan-
dardowo już linia nr  1 połączy 
Osiedle Staszica ze stacją PKP 
Pruszków. Autobusy linii nr 2 
będą obsługiwać trasę Osiedle 
Staszica – Komorów, a „trójka” 
będzie kursować na linii Prusz-
ków ul. Przejazdowa – Piastów 
ul. Warszawska. Autobusy linii nr 
4 połączą Osiedle Staszica z Gą-
sinem oraz stacją WKD Prusz-
ków. „Piątka będzie kursować na 
trasie WKD Pruszków – Malichy, 
a linia nr 6 pozwoli na połącze-
nie Osiedla Staszica z Ożaro-
wem Mazowieckim. Linia nr 7 
będzie kursować na trasie PKP 
Pruszków – PKP Piastów, nato-
miast „ósemka” połączy Osiedle 
Staszica z WKD Pruszków. Linia 
nr 9 będzie umożliwiać dojazd 
do szkoły podstawowej Prusz-
ków Jarzynowa – Pruszków Ja-
rzynowa (szkoła).

Jak prezentują się wymogi do-
tyczące pojazdów, które będą 
obsługiwać poszczególne linie? 
Wszystkie pojazdy nie mogą być 
wyprodukowane wcześniej niż 
w 2020 r. i spełniać normę emi-
sji spalin Euro 6. Zamawiający 
dodatkowo wymaga posiadania 
od wykonawcy minimum dwóch 
autobusów rezerwowych wy-
produkowanych nie później niż 
w 2015 roku. Dodatkowo prze-
woźnik będzie odpowiedzialny 

za emisję i dystrybucję biletów 
komunikacji miejskiej.

Do obsługi dziewięciu linii 
przewoźnik musi przeznaczyć 
15 autobusów niskopodłogowych 
lub częściowo niskopodłogowych. 
Trzy z nich to standardowe po-
jazdy o długości  od 11,5 do 12,5 m.
Powinny być w stanie przewieźć 
85 pasażerów, w tym 28 na miej-
scach siedzących. Pozostałe au-
tobusy muszą mieć długość od 
8,2 do 9,2 m, a podróżować nimi 
będzie mogło 60 pasażerów (22 na
miejscach siedzących).

Wszystkie pojazdy mają być 
klimatyzowane, wyposażone 
w wyświetlacze z numerem linii, 
trasą przejazdu oraz datą i go-
dziną. Dodatkowo w pojazdach 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ma się znaleźć system umoż-
liwiający zapowiedzi głosowe.

A co z biletami? Jednorazowy 
90-minuytowy bilet ma kosztować 
4 zł, ulgowy 2 zł. Bilet normalny 
miesięczny będzie kosztowa 120 zł,
a ulgowy połowę tej kwoty. Pa-
sażerowie nie zapłacą natomiast 
za przewóz wózka dziecięcego, 
roweru dziecięcego, bagażu czy 
zwierząt. Warto tu jednak za-
znaczyć że posiadacze Prusz-
kowskiej Karty Mieszkańca oraz 
Karty Dużej Rodziny pruszkow-
ską komunikacją będą mogli po-
ruszać się za darmo.

Oferty zainteresowanych firm 
mieliśmy poznać już 6 kwietnia. 
Niestety termin zapoznania się 
z propozycjami przewoźników 

był przesuwany już… siedem 
razy! Ostatnie przesunięcie 
spowodowane jest odwoła-
niem złożonym przez jedne-
go z oferentów. – W związku 
ze złożonym w dniu 16mar-
ca odwołaniem i stawianym 
w treści zarzucie wobec tre-
ści ogłoszenia o zamówie-
niu i postanowień SIWZ oraz 
z oczekiwaniem na decyzję 
Krajowej Izbie odwoławczej 
zamawiający ustala termin 
składania ofert na 28 maja – 
wyjaśnia urząd.

Jeśli nie będzie kolejnego 
przesunięcia terminu to jest 
szansa, że wybrany w prze-
targu przewoźnik na trasy 
wyjedzie jeszcze w lipcu. AZ

26
Pruszków szuka nowego 

przewoźnika 



W Raszynie nie dajemy się epidemii budujmy naszą przyszłość i tożsamość, jednocześnie 
udowadniamy, że nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy tylko chcieć. Przez wiele lat 
raszyński samorząd nie mógł sprostać odbudowie zabytkowej Austrii. Budynkowi groziła 
całkowita ruina. A nam się udało. Tę kolejną, z pozoru niemożliwą do realizacji inwestycję, 
właśnie kończymy – Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn o rewitalizacji zabytkowego budynku Austerii.
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Budimex przebuduje stację 
Warszawa Zachodnia

REGION
PKP Polskie Linie Ko-
lejowe rozstrzygnęły 
przetarg na przebu-
dowę stacji Warszawa 
Zachodnia. Inwestycję 
wartą blisko 2 mld zł 
zrealizuje Budimex S.A.

S tacja Warszawa Zachod-
nia, to największy węzeł 
kolejowy w Polsce pod 
względem liczby kursu-

jących pociągów. Średnio w cią-
gu doby przez stację przejeżdża 
około 1000 pociągów pasażerskich 
aglomeracyjnych, regionalnych, 
dalekobieżnych krajowych i mię-
dzynarodowych.

W ramach inwestycji „Zachod-
ni” zmieni się nie do poznania. 
Nowe perony będą w pełni do-
stępne dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Prze-
widziano ruchome schody i win-
dy, przystosowane do przewozu 
wózków i rowerów. W ramach 

inwestycji wybudowany zosta-
nie dodatkowy peron od strony 
ul. Tunelowej. Wszystkie pero-
ny zostaną zadaszone. Czytel-
ne oznakowanie oraz system 
informacji pasażerskiej ułatwią 
korzystanie z kolei. Komunika-
cję w obszarze stacji ułatwi pie-
szym kładka, która połączy Wolę 
i Ochotę. Całkowicie zmieni się 
przejście podziemne – będzie 
wyższe i szersze oraz połączo-
ne z przestrzenią poczekalni 
i kas biletowych. Zostanie też 

wydłużone i dojdziemy nim do 
peronu nr 8 przy linii obwodo-
wej. To jednak nie koniec. Pod 
przejściem dla pieszych, na po-
ziomie -2 zostanie wybudowany 
tunel, który umożliwi budowę 
linii tramwajowej wraz z nie-
zbędną dla niej infrastrukturą.

– Modernizacja stacji Warszawa 
Zachodnia rozpoczyna przebudo-
wę linii średnicowej. To inwesty-
cja, która zapewni w Warszawie 
na linii średnicowej wygodniejsze 
i sprawniejsze podróże. Warszawa 

MOSiR doczeka się 
oświetlenia

PIASTÓW
Stadion piłkarski przy 
al. Tysiąclecia 1 
w Piastowie zyska 
oświetlenie. Piastowski 
magistrat szuka firmy, 
która zajmie się monta-
żem oświetlenia. 

Stadion Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 
w Piastowie to arena dla
wielu lokalnych wyda-

rzeń. Tu oprócz zmagań piłkar-
skich odbywa się wiele rozma-
itych imprez sportowych, takich 
jak zawody biegowe, sportowe 
atrakcje w ramach Dni Piastowa. 
Zimą działa tu również miejs-
kie lodowisko. 

Kłopot w tym, że stadion nie ma 
własnego oświetlenia. To oznacza, 
że wszelkie spotkania piłkarskie 
czy inne imprezy mogą odbywać 
się w tym miejscu tylko w cią-
gu dnia. Późnym popołudniem 
i wieczorem jest zbyt ciemno, by 

korzystać z tego obiektu. Nieba-
wem ma się to jednak zmienić. 

Piastowski magistrat szuka 
firmy, która zajmie się budową 
oświetlenia na boisku piłkarskim. 
Zgodnie z zamówieniem mają się 
tu pojawić cztery maszty z reflek-
torami. Jeśli wykonawcę uda się 
wybrać w już w pierwszym prze-
targu to nowe oświetlenie po-
winno zostać zamontowane do 
końca sierpnia tego roku.  AZ

Zachodnia będzie dostosowana 
do rosnących potrzeb pasażerów 
i zwiększy rolę kolei w systemie 
komunikacji stolicy, aglomera-
cji i kraju – powiedział Ireneusz 
Merchel prezes Zarządu PKP Pol-
skich Linii Kolejowych S.A.

– Inwestycje publiczne są naj-
lepszą receptą na gospodarcze 
spowolnienie. Wielka przebu-
dowa stacji Warszawa Zachodnia 
zapewni setki miejsc pracy. Po 
modernizacji Warszawa Zachod-
nia stanie się hubem komunika-
cyjnym dla stolicy z  prawdziwego 
zdarzenia łączącym transport 
kolejowy z autobusowym i ko-
munikacją publiczną – powie-
dział wiceminister Andrzej Bittel.

Podpisanie umowy z wyko-
nawcą planowane jest w lipcu 
br. Do tego czasu Urząd Zamó-
wień Publicznych przeprowadzi 
wymaganą procedurę i pozy-
skane zostaną niezbędne do 
rozpoczęcia robót dokumenty. 
Miesiąc po podpisaniu umowy 
rozpoczną się pierwsze prace 
na stacji. AZ
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REGION

Na siłownie i fitness  
od 1 czerwca

Roboczy plan rządu zakłada odmrożenie 
branży fitness od 1 czerwca. Jak udało się 
dowiedzieć Onetowi, przedstawiciele te-
go sektora przesłali ministerstwu zdro-
wia i rozwojowi projekt, który czeka na 
akceptację. Z nieoficjalnych informacji 
dotyczących kolejnego etapu odmraża-
nia przez rząd gospodarki wynika, że już 

1 czerwca możemy się spodziewać otwarcia 
siłowni, klubów fitness i salonów tatuażu. 
Obostrzenia jakie będą dotyczyć branży to 
m.in. dezynfekcja sprzętu każdorazowo po 
zakończonych ćwiczeniach oraz ogranicze-
nie liczby ćwiczących osób i zadbanie o za-
chowanie dystansu pomiędzy ćwiczącymi  
i sprzętami do ćwiczeń.  AZ

Dwie ulice w Pruszkowie 
zostaną przebudowane

PRUSZKÓW
Mowa o ulicy 3 Maja 
na Żbikowie oraz ulicy 
Tadeusza Kościuszki 
w centrum miasta. 
Jednak nim na teren 
wjedzie ciężki sprzęt 
konieczne jest przygo-
towanie dokumentacji 
projektowej

Urząd miejski w Prusz-
kowie wybrał 15 maja 
wykonawcę, który zaj-
mie się przygotowa-

niem dokumentacji projektowej 
ulicy 3 Maja. Droga ma być prze-
budowana na odcinku od torów 
PKP do ul. Ciechanowskiej. Pla-
nowane jest wykonanie jezdni, 
chodnika i ciągu pieszo-rowe-
rowego, budowa odwodnienia 
drogi i oświetlenia ulicznego, 
przebudowa napowietrznej li-
nii energetycznej na kablową 
wykonanie małej architektury 

i nasadzeń zieleni oraz zagospo-
darowanie skweru przy skrzy-
żowaniu z ulicą Warsztatową. 

Dokumentacja projektowa ma 
być gotowa w ciągu 22 miesięcy.

Natomiast 11 maja ogłoszono 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej ulicy Ta-
deusza Kościuszki. Nowością 
jest zmiana organizacji ruchu 
na jednokierunkowy na odcin-
ku od Obrońców Pokoju do al. 
Wojska Polskiego.  AZ
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Koniec noszenia maseczek? Jest pierwszy 
możliwy termin zniesienia obowiązku

REGION
W Polsce obowiązuje na-
kaz zasłaniania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej. 
Jednak wiele wskazuje  
na to, że ten nakaz  
niebawem może  
zostać zniesiony.

Obowiązek zakrywania 
ust i nosa wprowa-
dzono w całej Polsce 
16 kwietnia. Nakaz ten 

nie dotyczy dzieci do lat 4, osób 
które mają problemy z oddycha-
niem oraz wszystkich tych, któ-
rzy ze względu na stan zdrowia 
nie są w stanie chodzić w ma-
seczkach. 

Wiele osób czeka na zniesienie 
obowiązku noszenia maseczek. 
Co więcej nawet WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) zaznacza, 
że nie ma naukowo potwierdzo-
nych dowodów na to, że nosze-
nie maseczek przez populację na 

masową skalę nie przynosi jakie-
kolwiek efekty. Przedstawiciele 
WHO zaznaczają natomiast, że 
nieprawidłowe noszenie mase-
czek wyrządza szkody.

Nawet rządowi przedstawicie-
le zaznaczają, że planowane jest 
zniesienie obowiązku zasłaniania 
ust i nosa. Podają nawet możliwe 
terminy zniwelowania tego na-
kazu – mowa tu o przełomie ma-
ja i czarwca. – Myślę, że w ciągu 
może tygodnia, dwóch, zapro-
ponujemy taki model związany 

z noszeniem maseczek, być może 
wyłączający pewne regiony, po-
wiaty, województwa z tego obo-
wiązku w przestrzeni otwartej. 
Raczej nie mówimy o tym, żeby 
zrezygnować z tego obowiązku 
w przestrzeniach zamkniętych  
– powiedział wiceminister zdro-
wia Sławomir Gadomski, komen-
tując nakaz noszenia maseczek.

Jak zaznaczył Gadomski już dziś 
są w Polsce regiony, w których 
być może uda się poluzować obo- 
wiązek zakrywania ust i nosa.  AZ

REGION
Minister rozwoju  
Jadwiga Emilewicz 
zapowiada, że rząd już 
przygotowuje się do 
wdrożenia kolejnego 
etapu odmrażania 
gospodarki. Tym razem 
chodzi o uruchomienie 
kin, teatrów czy  
parków rozrywki.

T rwają rządowe przy-
gotowania do wdro-
żenia kolejnego etapu 
odmrażania gospo-

darki. Przypomnijmy, że od 
poniedziałku swoją działalność 
wznowiły salony fryzjerskie i ko-
smetyczne. Natomiast od 25 ma-
ja do szkół podstawowych mogą 

Do kina, teatru czy parku 
rozrywki już w czerwcu? 

wrócić uczniowie klas 1-3. Póki 
co w szkołach będzie organizo-
wana dla nich jedynie opieka, 
a nie zajęcia dydaktyczne. 

Przedstawiciele rządu przy-
gotowują już szczegóły dotyczą-
ce kolejnego etapu odmrażania 
gospodarki. – W kolejnym eta-
pie chcielibyśmy, aby mogło zo-
stać otwarte więcej infrastruktury 
czasu wolnego jak parki rozrywki, 
parki tematyczne, choć na pewno 
w nowym reżimie – zaznacza wice-
premier i minister rozwoju Jadwi-
ga Emilewicz. – Kina, teatry, także 
w nowym reżimie sanitarnym, 
chcielibyśmy, aby mogły zostać 
uruchomione jeszcze w czerwcu 
– dodaje. Nie wiadomo jeszcze ja-
kie warunki będą musiały spełnić 
kina i teatry, by ponownie przyjąć 
gości. Na szczegółowe wytyczne 
oraz dokładny termin wznowie-
nia działalności kin i teatrów trze-
ba jeszcze poczekać.  AZ

PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podko-
wy Leśnej i okolic już 
niebawem będą mogli 
korzystać z nowego 
miejsca do rekreacji. 
Chodzi oczywiście  
o nowy pumptrack.

W ostatnim czasie 
tory do „pom-
powania”, czy-
li techniki jazdy 

na rowerze góra-dół, która nie 
wymaga pedałowania stają się 
coraz popularniejsze. Niebawem 
miłośnicy aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu bę-
dą mogli skorzystać z nowego 
pumprucka w Podkowie Leśnej. 
Prace budowlane są już na finiszu. 

Podkowiański tor mieści 
się przy ul. Brwinowskiej. Do 

Podkowiański pumptruck 
prawie gotowy

dyspozycji mieszkańców zostaną 
oddane dwa tory do jazdy z na-
wierzchnią asfaltową. Jeden z to-
rów jest dedykowany dzieciom 
w wieku 3-6 lat. Drugi tor typu 
skilltrack oprócz muld i profi-
lowanych ramp jest wzbogaco-
ny o układ kładek balansowych 
z drewna. Z torów mogą sko-
rzystać nie tylko rowerzyści, ale 
również osoby lubiące jazdę na 
rolkach lub hulajnogach.

Teren jest obecnie porząd-
kowany. Pojawiło się tu również 
oświetlenie, które pozwoli na 
korzystanie z obiektu nawet po 
zmroku. – Jestem przekonany, 
że nowoczesny tor do pump-
tracku będzie znakomitym uroz-
maiceniem sportowej oferty 
w Podkowie Leśnej oraz zachę-
ci mieszkańców do próbowania 
nowych aktywności – podkreśla 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.  AZ

PRUSZKÓW
W czwartek 7 maja 
funkcjonariusze z prusz-
kowskiej drogówki prze-
prowadzili niecodzienną 
eskortę. Policjanci po-
mogli dotrzeć do szpitala 
rodzącej kobiecie.

W czwartkowy po-
ranek kilka mi-
nut po godzinie 
8.00 do policjan-

tów z wydziału ruchu drogowego 
podjechał zdenerwowany męż-
czyzna. Poinformował, że jego 
żona rodzi i poprosił o eskor-
tę do szpitala. Policjanci szybko 
zgłosili dyżurnemu informacje 

o sytuacji. Funkcjonariusze uży- 
wając sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych bezpiecznie prze-
eskortowali rodzącą do warszaw- 
skiego szpitala. 

– Policjanci każdego dnia po-
magają ludziom w różnych, czę-
sto bardzo trudnych sytuacjach. 
Niejednokrotnie ratują ludzkie 
życie, ale też zmagają się z ludz-
kimi dramatami. Są jednak sy-
tuacje, kiedy dzięki pomocy na 
świat przychodzi nowe życie 
i wówczas odczuwa się naj-
większą satysfakcję z pełnio-
nej służby – zaznacza podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

Brawa dla policjantów, gratu-
lacje dla rodziców.  AZ

Policjanci z pruszkowskiej drogówki 
pomogli rodzącej kobiecie
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     Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

ÓSMOKLASISTO, CZAS NA DECYZJĘ – WYBIERZ SZKOŁĘ 
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO! 

Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół po-
nadpodstawowych, w których odbywa się 
rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Są to:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Spor-

towych w Pruszkowie przy ul. Gomu-
lińskiego 4

• Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26

• Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Pia-
stowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11

• LO im. Tadeusza Kościuszki w Prusz-
kowie przy ul. Kościuszki 38

• LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie 
przy ul. I. Daszyńskiego 6

Szkoły prowadzone przez Powiat Prusz-
kowski to miejsca nowoczesnej eduka-
cji, zapewniające wszechstronny rozwój  
uczniów. Ważnym celem każdej placówki 
jest wsparcie ambicji i talentów uczniów 
przez wysoko wykwalifikowaną oraz tro-
skliwą kadrę dydaktyczną, a także za-
pewnienie profesjonalnie wyposażonych 
pracowni. Wszystko to służy osiąganiu 
jak najlepszych wyników i podnoszeniu 
jakości pracy szkół.– podkreśla Agniesz-
ka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu. 

Każda ze szkół oferuje:
• komfortowe warunki, 
• bardzo dobrze wyposażone w sprzęt mul-

timedialny oraz pomoce naukowe kla-
sopracownie,

• profesjonalną pracownię komputerową, 
• salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym 

boiskiem sportowym.
• szeroką ofertę edukacyjną
• wysoką jakość kształcenia, potwierdzo-

ną wynikami 
• udział uczniów w krajowych oraz zagra-

nicznych wycieczkach 
• wolontariat szkolny

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie ofe-
ruje nabór do 4 klas liceum ogólnokształ-
cącego o rozszerzeniach:
• Klasa A – j. polski, historia, j. angielski
• Klasa B – geografia, matematyka, j. an-

gielski
• Klasa C – biologia, chemia, j. angielski
• Klasa D – geografia, WOS, j. angielski.
W każdej klasie język angielski realizowa-
ny jest na poziomie rozszerzonym. Każdy 

może wybrać drugi język obcy z oferty szkoły: 
j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
https://www.zan.pruszkow.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Spor-
towych w Pruszkowie rekrutuje w:
• Liceum Ogólnokształcącym do klasy 

z przedmiotami rozszerzonymi: j. an-
gielski i WOS, natomiast kolejny przed-
miot rozszerzony do wyboru: geografia 
lub historia.

• Liceum Ogólnokształcącym Sportowym 
do klasy z przedmiotem rozszerzonym: 
j. angielski natomiast drugi przedmiot 
rozszerzony do wyboru: geografia lub 
biologia. Specjalizacje: piłka nożna, ko-
szykowa, siatkowa, pływanie sportowe.

• Szkole Mistrzostwa Sportowego do klasy 
z przedmiotami rozszerzonymi: j. angiel-
ski i biologia. Specjalizacja: piłka nożna.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 

www.zsoispruszkow.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszi-
ca w Pruszkowie zaprasza Kandydatów – 
absolwentów szkół podstawowych do klas 
pierwszych 5-letniego TECHNIKUM na rok 
szkolny 2020/2021.

Oceny ze świadectwa brane pod uwa-
gę podczas postępowania rekrutacyjnego  
– oprócz języka polskiego, matematyki - 
dla poszczególnych zajęć edukacyjnych to:

• technik budownictwa – j. angielski, plastyka
• technik ekonomista - j. angielski, geografia
• technik energetyk - j. angielski, technika
• technik informatyk – j. angielski, infor-

matyka
• technik pojazdów samochodowych – 

j. angielski, technika
• technik teleinformatyk – j. angielski, in-

formatyka
• technik urządzeń i systemów energety-

ki  odnawialnej -  j. angielski, technika
Powstanie oddziału kształcącego w danym 
zawodzie uzależnione jest od naboru mini-
mum 15 Kandydatów, którzy zdeklarowali 
się kształcić w tym zawodzie.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
http://zsnr1-pruszkow.com/

Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Pia-
stowie, oferuje absolwentom szkół pod-
stawowych szeroki wachlarz edukacyjny 
w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum 
i Szkole Branżowej I-go Stopnia.
• Liceum Ogólnokształcące proponuje kla-

sy cywilne i certyfikowane przez Mini-
sterstwo Obrony Narodowej 

• Technikum – Technik: weterynarii, re-
klamy, logistyki, obsługi turystycznej, fo-
tografii i multimediów, realizacji nagrań, 
rachunkowości, hotelarstwa, transportu 
kolejowego, programista

• Szkoła Branżowa w zawodach: bla-
charz, blacharz izolacji przemysłowych, 

cukiernik, drukarz, elektromechanik, 
elektronik, elektryk, fotograf, fryzjer, 
introligator, kaletnik, kominiarz, kowal, 
krawiec, kucharz, kuśnierz, magazynier-
-logistyk, mechanik – operator maszyn do 
produkcji drzewnej, mechanik automa-
tyki przemysłowej i urządzeń precyzyj-
nych, mechanik precyzyjny, mechatronik, 
obuwnik, ogrodnik, operator maszyn 
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych,   operator obrabiarek skra-
wających, operator urządzeń przemysłu 
chemicznego, optyk mechanik, piekarz, 
sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wę-
dliniarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 

https://nansen.edu.pl/

LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
proponuje 4 klasy liceum ogólnokształcące-
go, o wybranych rozszerzeniach:
• Klasa A - biologia, chemia, j. angielski 
• Klasa B - WOS, J. angielski, geografia/

historia (do wyboru) 
• Klasa C - matematyka, geografia, 

j. angielski 
• Klasa D - matematyka, fizyka, j. angiel-

ski.
We wszystkich klasach drugi język obcy 
w grupach międzyoddziałowych do wyboru: 
j. włoski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/

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

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

Metamorfoza biblioteki w Nowej Wsi

W ykonano gene-
ralną moderni-
zację pomiesz-
czenia. Roboty 

podzielono na dwa etapy w 2019 
i 2020 r. Wykonawcą robót by-
ła firma "Er-Ka Renata Kowal-
ska". Łączna kwota zamówienia 
wyniosła  97 183,36 zł brutto.

Dzięki dokonanym zmia-
nom biblioteka stała się przyja-
znym i nowoczesnym miejscem 
dla wszystkich użytkowników. 
Mieszkańcy gminy uzyskali 
lepsze warunki do realizowa-
nia swoich pasji czytelniczych. 
Otwarcie filii po modernizacji 
nastąpiło 18 maja br., z udzia-
łem władz gminy: Małgorzaty 
Pacheckiej, wójt gminy Micha-
łowice, Beaty Rycerskiej, prze-
wodniczącej rady gminy oraz  
Jerzego Sieraka, zastępcy wójta.

– To było moje marzenie, 
które spełniła gmina – mówi-
ła wzruszona Sylwia Łapińska 
– pracownik filii, podczas uro-
czystości otwarcia zmodernizo-
wanej biblioteki. Bibliotekarka 
w przyszłym roku będzie ob-
chodzić jubileusz 20 lat pracy 
w tym miejscu i jak podkreśla 

– nie mogła sobie życzyć lep-
szego prezentu, bo godne wa-
runki pracy oznaczają poprawę 
jakości usług w bibliotece.

Ta składa się teraz z prze-
strzennych, jasnych sal: sali 
głównej z księgozbiorem dla 
dzieci, przeznaczonej także na 
zajęcia edukacyjne i warszta-
ty, połączonej z wypożyczal-
nią książek i audiobooków dla 
młodzieży; sali informatycznej 

z czytelnią;  sali z księgozbio-
rem dla dorosłych. 

Biblioteka w Nowej Wsi po-
wstała w 1964 roku jako filia 
biblioteki Gromadzkiej z Otrę-
bus. Pierwszą jej siedzibą był 
drewniany pawilon ogrodowy 
o powierzchni 28 m kw znaj-
dujący się na posesji bibliote-
karki pani Ireny Piotrkowicz 
przy ul. Kamelskiego. W 1973 
roku została utworzona Gmina 

Michałowice i filia z Nowej Wsi 
weszła w strukturę Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Michało-
wicach, pod skrzydłami której 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 Kolejną ważną datą w dzie-
jach filii był rok 1984, kiedy to 
po wielu latach budowy od-
dano budynek przedszkola 
w Nowej Wsi przy ul Głównej 
52a, na parterze, którego bi-
blioteka znalazła swoją siedzi-
bę. Do dyspozycji miała jedno 
pomieszczenie, dość spore jak 
na tamte czasy, bo mierzące 
62 m kw. W ostatnich latach 

lokal jednak stał się niewystar-
czający na wciąż powiększa-
jącą się działalność biblioteki 
– rozrastający się księgo-
zbiór, komputeryzację i ros-
nącą liczbę użytkowników. 
W 2018 roku po wybudowaniu
nowej świetlicy wiejskiej 
i przeniesieniu tam dotych-
czasowej działalności świetli-
cowej, rozpoczęły się starania 
o przekazanie na potrzeby 
filii opuszczonych pomiesz-
czeń sąsiadujących z biblio-
teką. W grudniu 2019 roku 
zaczął się ich remont i od maja

2020 roku czytelnicy mogą cie-
szyć się większym (169 m kw) 
bezpieczniejszym i piękniej-
szym miejscem. 

Nie byłoby biblioteki bez jej 
pracowników: pierwszą bibliote-
karką była wspomniana już pa-
ni Irena Piotrkowicz, drugą od 
1982 roku pani Danuta Zembalsa, 
w 1993 roku kierownikiem filii 
została pani Ewa Tolak, obec-
nie Kisiel – dyrektor biblioteki 
w Michałowicach, a od czerw-
ca 2001 roku obowiązki podjęła 
Sylwia Łapińska, która sprawu-
je je do dziś.

Dobra wiadomość dla miłośników literatury! W okresie pandemii 
koronawirusa filia biblioteki w Nowej Wsi zyskała nowe oblicze.
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Ostatni dzwonek  
na zgłaszanie pomysłów 
PRUSZKÓW

Dobiega końca kolejny 
ważny etap konstru-
owania pruszkowskiego 
budżetu obywatelskiego 
na 2021 r. Mieszkańcy 
mają już tylko kilka dni 
na zgłaszanie swoich 
pomysłów.

O stateczny termin 
zgłaszania projek-
tów upływa 25 ma-
ja. Projekty złożone 

po tej dacie nie będą rozpatry-
wane. Trzeba więc się spieszyć. 
Formalności na szczęście nie 
ma zbyt wiele i można je zła-
twić szybko. I do tego całko-
wicie przez internet i media 
społecznościowe! 

Na stronie www.budzeto-
bywatelski.pruszkow.pl na-
leży kliknąć przycisk „Dodaj 
Projekt”, następnie wypełnić 

wszystkie pola oznaczone 
gwiazdką i zapisać wersję ro-
boczą projektu. Do poprawne-
go złożenia projektu potrzebna 
jest Wam lista poparcia co naj-
mniej 30 mieszkańców Pruszko-
wa. Musicie ją utworzyć i zacząć 
zbieranie podpisów. Po zapi-
saniu roboczej wersji projektu 
system automatycznie przekie-
rowuje na odpowiednią pod-
stronę, na której znajduje się 
odnośnik do elektronicznej li-
sty poparcia.

Podstronę z listą poparcia na-
leży za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, czy mediów spo-
łecznościowych rozesłać znajo-
mym z prośbą o wsparcie Waszego 
projektu! Na liście poparcia może-
cie na bieżąco monitorować licz-
bę zebranych podpisów.

Dobrze przemyślcie tytuł two-
rzonego projektu, ponieważ znaj-
dzie się on na liście poparcia!

Pamiętajcie na zgłoszenie 
projektu macie czas tylko do 
25 maja.  AZ

Zlikwidowali plantację 
marihuany

BRWINÓW
Policjanci z wydziału  
kryminalnego zabez-
pieczyli 368 sadzonek 
konopi indyjskiej oraz 
5,5 kg suszu roślinnego 
z nielegalnej plantacji 
marihuany. Zatrzymali 
również cztery osoby. 

F unkcjonariusze z wy-
działu kryminalnego 
pruszkowskiej komen-
dy wpadli na trop prze-

stępczego procederu. Ustalili, że 
na dwóch posesjach w Kaniach 
najprawdopodobniej znajdu-
je się plantacja marihuany. Jej 
„założycielem” miał być 22-letni 

mężczyzna. Policjanci wkroczyli 
na teren posesji, by potwierdzić 
zebrane informacje. Szybko oka-
zało się, że mieli rację. 

W każdym z domów na wspo-
mnianych posesjach znajdowa-
ło się łącznie osiem namiotów 
przygotowanych do uprawy ro-
ślin. W namiotach ujawniono 
368 sadzonek konopi w różnym 
stadium rozwoju. Plantacja by-
ła nawadniana, oświetlona oraz 
ocieplona. Wszystkie systemy by-
ły sterowane elektronicznie. Jed-
nocześnie zabezpieczono kilka 
worków z suszem o wadze po-
nad 5,5 kg. 

W ręce policjantów trafiły dwie 
kobiety w wieku 21 i 59 lat oraz 
dwóch mężczyzn 22- i 63-latek. 
Policjanci zabezpieczyli ponad 17 
tys. złotych. 

– Po zgromadzeniu materiału 
dowodowego zatrzymani męż-
czyźni usłyszeli w prokuratu-
rze zarzuty działania wspólnie 
i w porozumieniu, z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. Są podejrzani o uprawę kono-
pi innych niż włókniste mogącą 
dostarczyć znaczną ilość konopi 
oraz o posiadanie znacznej ilości 
środków odurzających. Zatrzy-
mane kobiety, po przesłuchaniu 
zostały zwolnione.

Na wniosek policji i prokura-
tury Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
zastosował wobec podejrzanych 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztu na okres 
3 miesięcy – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.  AZ

Filip znów liczy  
na Wasze wsparcie

REGION 
Pamiętacie małego Fili-
pa Garnowskiego? Ten 
rezolutny sześciolatek 
cierpi na złożoną wadę 
serca. W ubiegłym roku 
chłopiec przeszedł 
skomplikowaną opera-
cję w Bostonie. Jednak  
to był dopiero wstęp  
do dalszej walki…

C hoć Filip ma zaledwie 
sześć lat to jest niezwy-
kle dojrzałym chłop-
cem. Tej dojrzałości 

nauczyły go szpitalne zmagania 
z wadą serca. W ubiegłym roku 
wspólnymi siłami uzbieraliśmy aż 
2 mln zł na operację Filipa w USA. 
Ta przebiegła pomyślnie choć by-
ło sporo groźnych momentów. 
– Operacja na otwartym sercu 
trwała wiele godzin. Pożegnanie 
przed wejściem na salę opera-
cyjną było jednym z najgorszych 
doświadczeń. Nie pomagała świa-
domość, że oddaję go pod opiekę 
najlepszych specjalistów – zazna-
cza pani Agnieszka Garnowska, 
mama Filipa. –  Chore serduszko, 
z którym Filip funkcjonował przez 
wiele lat, spowodowało poważ-
ne uszkodzenia. Najpierw długa 
śpiączka farmakologiczna, każda 
kolejna próba wybudzenia kończy-
ła się niepowodzeniem. Powraca-
jące arytmie powodujące, że Filip 
znów balansował na granicy życia 
i śmierci. Przerażona czuwałam 

przy łóżku szpitalnym. Moje dni 
rozróżniały wymieniane co kilka 
godzin kroplówki, ciche pik-pik-
-pik aparatury podtrzymującej ży-
cie. Momenty, które zapamiętam 
na zawsze, widok Filipka podłą-
czonego do setek kabli – doda-
je. Rekonwalescencja po zabiegu 
była trudna. Zarówno dla Filipa, 
jak i jego rodziny. Jedno jest jed-
nak pewne. Dzięki operacji Filip 
żyje. I walczy dalej. Jednak znów 
potrzebne są pieniądze, by tę wal-
kę mógł toczyć dalej. Choć specja-
liści z bostońskiej kliniki zrobili 
wszystko co w ich mocy, to ser-
ce Filipa znów wymaga zabiegu. 
Kosztownego zabiegu…

Tym razem do uzbierania jest 
1,6 mln zł. – Kwota zbiórki jest 
nieco mniejsza, ponieważ dzię-
ki Waszej pomocy mamy już 
część niezbędnych środków. Na 
pierwszą operację Filip został 
przetransportowany rządowym 
samolotem, dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej. To 

zapewniło możliwość opłacenia 
dodatkowych kosztów leczenia 
w Stanach Zjednoczonych. Dzięki 
Wam nie musieliśmy się bać o ra-
chunki za dodatkowe konsulta-
cje czy zabiegi. Nigdy nie znajdę 
słów na to, by podziękować za to, 
że uratowaliście życie mojego je-
dynego dziecka – podkreśla mama 
Filipa. Do końca zbiórki pozostało 
jedynie 12 dni, a kwota pozosta-
ła do zebrania nadal jest wysoka. 
Niestety z powodu epidemii od-
wołano część zaplanowanych kon-
sultacji lekarskich. Dodatkowo ze 
względu na panującą sytuację nie 
ma możliwości organizacji wyda-
rzeń, w trakcie których miały być 
zbierane środki na operację Filipa. 

Ostatnia nadzieja w Was. Ar-
mii Aniołów Filipa. Na Facebo-
oku działa grupa z licytacjami 
dla Filipa - #Licytacje dla Fili-
pa walczącego o życie. Zbiórkę 
na rzecz Filipa jest prowadzo-
na przez portal siepomaga.pl/
filip-serce.  AZ

PRUSZKÓW

Bezpiecznej na przejściach 
dla pieszych

Pruszków dba o bezpieczeństwo przechodniów. Trzy przej-
ścia dla pieszych na terenie miasta zostaną doświetlone. Wła-
dze Pruszkowa chcą poprawić bezpieczeństwo na trzech 
przejściach dla pieszych: na ul. Ewy w rejonie skrzyżowania  
z ul. Andrzeja, na ul. Chopina przy skrzyżowaniu z ul. Szczęsną 
oraz na al. Niepodległości przy wejściu do parku. Kierowców 
możemy uspokoić, zwiększenie bezpieczeństwa nie wiąże się 
z ustawieniem sygnalizacji świetlnej. Miasto na wspomnianych 

przejściach chce zamontować maszty z oświetleniem, które bę-
dą „rozjaśniać się” po pobudzeniu czujnika ruchu przez pieszego. 
Dodatkowo na samym przejściu zostaną zamontowane popular-
ne „kocie oczka”, które będą zsynchronizowane z oświetleniem. 
Miasto czeka teraz na oferty firm zainteresowanych wykonaniem 
prac. Jeśli uda się znaleźć wykonawcę w pierwszym przetargu, to 
dodatkowe oświetlenie na wspomnianych przejściach powinno 
się pojawić do końca października.  AZ
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Austeria na finiszu
RASZYN

Końca dobiegają prace 
związane z renowacją 
zabytkowego budynku 
Austerii w Raszynie. 
Zaniedbywany  
przez lata obiekt,  
niebawem zacznie  
służyć mieszkańcom. 

A usteria to jeden z naj-
bardziej charaktery-
stycznych obiektów 
w Raszynie. Zabytko-

wy budynek wybudowano w la-
tach 1784 -1790. Cały kompleks 
uzupełniają poczta, stajnia, wo-
zownia i dziedziniec, z którego 
rozciąga się widok na rezerwat 
Stawy Raszyńskie. Do rejestru 
zabytków wpisany jest jedynie 
budynek Austerii. Obiekt przez 
lata niszczał robiąc raczej anty-
reklamę gminie. 

W 2018 roku gmina rozpoczę-
ła prace remontowe Austerii. Po 
prawie dwóch latach roboty powoli 
dobiegają końca, a sama Austeria 

niebawem zacznie służyć miesz-
kańcom. – W Raszynie nie dajemy 
się epidemii budujmy naszą przy-
szłość i tożsamość, jednocześnie 
udowadniamy, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, wystarczy tylko 
chcieć. Przez wiele lat raszyński 
samorząd nie mógł sprostać od-
budowie zabytkowej Austrii. Bu-
dynkowi ufundowanemu przez 
bankiera Piotra Teppera i zapro-
jektowanemu przez wybitnego 
architekta stylu klasycystycznego 
Szymona Bogumiła Zuga groziła 

całkowita ruina. A nam się udało. 
Tę kolejną, z pozoru niemożliwą 
do realizacji inwestycję, właśnie 
kończymy. Zespól pod kierownic-
twem Pani Elżbiety Funo pozyskał 
środki i je rozlicza, a Pan Kierow-
nik referatu inwestycji Bolesław 
Sanecki ze swoją ekipą kończy 
proces budowlany. Już niebawem 
Austeria będzie służyła naszym 
mieszkańcom jako Centrum In-
tegracji Społeczno-Kulturalnej 
– zaznacza Andrzej Zaręba, wójt  
gminy Raszyn.  AZ
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Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Powiat Grodziski działa w realiach pandemii 

S tarostwo Powiatu Gro-
dziskiego wraz z gmi-
ną Grodzisk Mazowiecki 
sfinansowało specjali-

styczne urządzenie, które znacznie 
przyspieszy tempo badań próbek 
krwi w kierunku wykrywania ko-
ronawirusa. Teraz czas oczeki-
wania na wynik badania znacznie 
się skróci.

Wartość urządzenia to 340 tys. 
złotych. 

Starostwo Powiatu Grodziskie-
go za ponad 152 tys. złotych zaku-
piło dla szpitala niezbędne środki 
do walki z COVID 19: rękawicz-
ki, fartuchy, maseczki, przyłbice, 

zestawy tlenowe dla dorosłych, 
respirator transportowy oraz ru-
ry do respiratora. Nie zwalniamy 
też tempa jeśli chodzi o pozyski-
wanie środków zewnętrznych na 
przeprowadzanie inwestycji doty-
czących infrastruktury drogowej. 
Powiat Grodziski otrzymał kolej-
ne pieniądze z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na rozbudowę ulicy 
Pomorskiej na terenie gminy Jak-
torów. Na liście rezerwowej znaj-
dują się następne dwa zadania. 

Powiat Grodziski otrzymał do-
finansowanie w wysokości 2 426 
213,81 złotych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na zadanie 

„Rozbudowa ulicy Pomorskiej na 
terenie gminy Jaktorów na od-
cinku od km 5+900 do km 6+375”. 

Powiatowy Zarząd Dróg ogło-
sił niedawno przetarg na rozbu-
dowę ulicy Pomorskiej na terenie 
gminy Jaktorów na wspomnianym 
odcinku. Planowane jest m.in. 
poszerzenie jezdni, frezowanie 
nawierzchni, wykonanie nowej 
nawierzchni, zjazdów, chodników. 
Szczegóły dotyczące przetargu 
znajdują się na stronie interneto-
wej Powiatowego Zarządu Dróg: 
www.pzdgm.pl . 

Ponadto na liście rezerwo-
wej znajdują się 2 zadania: 

„Rozbudowa 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 oraz 
przebudowa drogi powiatowej 
nr 1507W Grodzisk Mazowiecki 
- Izdebno - Cegłów - Boża Wola 
- Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz 
ulicy 1-go Maja, od km 10+746,55 
do km 11+709,5 oraz od km 11+973,
05 do km 12+216 w miejscowości 
Boża Wola, gmina Baranów”.

Wartość projektu to 7 401 363 zł 
(dofinansowanie z budżetu pań-
stwa to: 5 180 954 zł, w tym środki 
Powiatu w wysokości: 2 220 409 
zł). W ramach inwestycji planowa-
ne jest m.in. wykonanie chodnika, 
peronów autobusowych, zjazdów, 
pobocza gruntowego, oznako-
wania poziomego i pionowego, 

w tym znaków aktywnych z so-
larnym źródłem zasilania.

Drugie zadanie to „Remont dro-
gi powiatowej nr 1502W Podkowa 
Leśna ul. Brwinowska”. Wartość 
całego projektu wynosi 880 375 zł 
(w tym dofinansowanie rządowe 
w wysokości 616 262 zł, oraz środ-
ki Powiatu – 264 113 zł). 

Planowany jest remont odcin-
ka drogi wraz z wymianą krawęż-
ników, wykonanie oznakowania 
pionowego (w tym znaków aktyw-
nych z solarnym źródłem zasila-
nia) oraz oznakowania poziomego 

i akustyczno-wibracyjnych linii 
koloru czerwonego w obrębie 
przejazdu WKD). 

W 2020 roku planowane są też 
inne inwestycje, m.in. remont bo-
iska sportowego wielofunkcyjnego 
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim, osuszanie budyn-
ku i piwnic muzeum w Stawisku. 
Wnioski oczekują na rozpatrze-
nie, podobnie jak wniosek na 
zakup samochodu osobowego, 
przystosowanego dla osób nie-
pełnosprawnych, uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Nie-
pełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej w Milanówku. Za-
chęcamy do odwiedzania strony 
internetowej Powiatu Grodziskie-
go: www.powiat-grodziski.pl.
Tam zamieszczane są aktualne 
informacje na temat inwestycji 
i nie tylko. 

Koronawirus zmienił dotychczasowe życie. Trudno dziś stwierdzić 
jak długo będziemy musieli się zmierzyć z zagrożeniem. Musimy jed-
nak nauczyć się żyć w nowych realiach. I tak też robimy – Powiat 
Grodziski wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. 

PRUSZKÓW

Nocna Pomoc 
przeniesiona

Nocna i Świąteczna Pomoc ze Szpitala Kolejowego 
działa w nowej lokalizacji. Z tej przeprowadzki nie bę-
dą zadowoleni mieszkańcy pruszkowskiego Żbikowa i 
Gąsina. Do tej pory Nocna i Świąteczna Pomoc funkcjo-
nowała w Szpitalu Kolejowym przy ul. Warsztatowej 1.  
Od poniedziałku 11 maja Nocna Pomoc działa pod no-
wym adresem i do tego w zupełnie innej części miasta. 
Teraz po pomoc lekarską w święta lub w nocy trzeba 

udać się na ul. Powstańców 7 lok U2. To placówka prowa-
dzona przez Falck Medycyna. Nr telefonu 22 888 29 20 – 
w wybrane dni przyjmuje tu pediatra. Przed wizytą należy 
się jednak upewnić, czy w danym dniu pełni dyżur. Przypo-
mnijmy, że w naszym regionie Nocna i Świąteczna Pomoc 
działa również przy ul. Andrzeja 23. Z Nocnej i Świątecznej 
Pomocy można skorzystać w dni powszednie w godz. 18.00 
– 8.00, a w soboty, niedziele i święta całodobowo. AZ

Planowana przeprowadzka 
ośrodka zdrowia w Otrębusach

OTRĘBUSY
Mieszkańcy Otrębus 
od wielu lat korzystali 
z przychodni Vita-Med 
mieszczącej się w kilku 
pomieszczeniach na 
parterze zabytkowej 
Toeplitzówki przy ul. 
Wiejskiej. W ciągu kilku 
najbliższych miesięcy 
ośrodek zdrowia zmieni 
swoją siedzibę. 

Z akład Opieki Medycz-
nej Vita-Med wygrał 
ogłoszony w tym toku 
przetarg na dzierżawę 

budynku po dawnym przedszko-
lu w Otrębusach wraz z otacza-
jącą działką. Nowym adresem 
przychodni będzie ul. Wiejska 1A 
w Otrębusach. Osoby korzysta-
jące z obecnej siedziby ośrodka 
zdrowia nie będą musiały bar-
dzo zmieniać swoich przyzwy-
czajeń. Obie posesje sąsiadują ze 
sobą, a pacjenci przyjeżdżający do 
przychodni samochodem nadal 
będą mogli korzystać z parkingu 
przed Toeplitzówką. 

Powiększy się powierzchnia 
użytkowa ośrodka zdrowia – 
w nowej siedzibie przychodni 
w Otrębusach personel me-
dyczny i pacjenci będą mie-
li do dyspozycji powierzchnię 
liczącą niemal 200 m kw.  Bu-
dynek dawnego przedszko-
la jest obiektem parterowym, 

murowanym, wykonanym z ce-
gły. Gmina Brwinów utrzymy-
wała go w dobrym stanie jako 
funkcjonujące przez lata przed-
szkole. Vita-Med będzie mógł 
też zagospodarować teren wo-
kół budynku  dawny plac zabaw. 
Działka jest ogrodzona, z bez-
pośrednim dostępem do drogi 
publicznej – ulicy Wiejskiej (od 
której jest usytuowana furtka) 
oraz do drogi – ulicy Parkowej 
(od której jest usytuowana bra-
ma wjazdowa na teren). 

Umowa dzierżawy podpisana 
6 maja 2020 r. przez burmistrza 
gminy Brwinów Arkadiusza Ko-
sińskiego oraz dr. Stanisława 
Motyczyńskiego obowiązywać 
będzie przez 30 lat. Mieszkańcy 

Otrębus i dotychczasowi pa-
cjenci przychodni Vita-Med 
będą mieć zapewnioną opiekę 
medyczną.  – Placówka w Otrę-
busach zawsze była naszym 
„oczkiem w głowie”, a teraz zy-
skujemy możliwość podniesie-
nia jej standardu – podkreślał 
doktor Motyczyński. Całkowity 
koszt prac adaptacyjnych i mo-
dernizacyjnych, w tym prac po-
trzebnych do przystosowania 
powierzchni do prowadzenia 
działalności leczniczej, dzier-
żawca nieruchomości wyko-
na we własnym zakresie i na 
własny koszt. Otwarcie przy-
chodni Vita-Med w jej nowej 
siedzibie planowane jest jeszcze 
w tym roku. (inf pras)

Ruszyła budowa Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Pruszkowie
PRUSZKÓW

Stało się! Wyczekiwana 
od lat budowa nowej 
siedziby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego 
w Pruszkowie ruszyła. 
Nowy obiekt ma być 
gotowy do 2022 r.

S pecjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy 
w Pruszkowie jest uloko-
wany przy ulicy Wapien-

nej. Budynek znajduje się nieco 
na uboczu, z dala od miejskiego 
zgiełku. Taka lokalizacja pomaga 
zatroszczyć się o dzieci i ich edu-
kacje. Jest tylko jeden problem. 

Budynek, z którego dziś korzy-
stają lata świetności ma dawno 
za sobą. Zarówno podopiecz-
ni ośrodka, kadra pedagogiczna 
i rodzice od lat czekali na rozbu-
dowę placówki przy Wapiennej. 
Prace ruszyły kilka tygodni temu. 

Budowa nowej siedziby ośrod-
ka została podzielona na etapy. 
W pierwszym wybudowana zo-
stanie część dydaktyczna, sa-
la sportowa oraz infrastruktura 
techniczna. Zagospodarowany zo-
stanie również teren wokół pla-
cówki. Pojawi się tu nowe boisko, 
bieżnia, plac zabaw, urządzenia 
rekreacyjne oraz zieleń. W dru-
gim etapie powstanie część bu-
dynku przeznaczona na internat. 

Wykonawcą inwestycji jest 
konsorcjum firm PRK7 Nieru-

chomości oraz Trakcja PRKiI S.A. 
Całkowita wartość robót budow-
lanych wyniesie ponad 42 milio-
ny złotych, a planowany termin 
zakończenia inwestycji to 2022r. 

Warto wspomnieć, że powiat 
pruszkowski otrzymał 4 mln zł 
dotacji w ramach „Instrumen-
tu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego”. 
Dodatkowo Krzysztof Pruszyń-
ski, prezes zarządu „Funda-
cji Pruszyński” oraz Krzystof 
Rymuza, starosta pruszkow-
ski już w 2019 r. podpisali list 
intencyjny dotyczący dofi-
nansowania budowy nowego 
obiektu. Fundacja zadeklarowa-
ła możliwość pokrycia 50 proc.
kosztów inwestycji. AZ
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REGION

Przebudowa  
torów WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa otworzyła oferty  
w przetargu na inżyniera kontraktu dla budowy dru-
giego toru między Podkową Leśną a Grodziskiem Ma-
zowieckim. Do przetargu stanęło 7 firm. Inwestycja 
zakłada przebudowę odcinka od Podkowy Leśnej 
Głównej do Grodziska Mazowieckiego Radońskiej. 
Zakres prac zakłada przebudowę istniejącego toru 
oraz budowę drugiego toru. Zmienić się ma układ 

przystanku Podkowa Leśna Zachodnia – dzięki rozjaz-
dowi po stronie zachodniej pociągi na linii do i z Mi-
lanówka oraz do i z Grodziska będą zatrzymywać się  
w odpowiednim kierunku przy tych samych peronach. 
Linia ma być przystosowana do prędkości 80 km/h. Efek-
tem inwestycji ma być zwiększenie przepustowości linii. 
Inwestycja ma się zakończyć na przełomie I i II kwarta-
łu 2023 r.  AZ

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa po-
znały już oferty złożone 
w przetargu na przygo-
towanie dokumentacji 
projektowej przebudo-
wy ul. Grunwaldzkiej  
na pograniczu  
Pruszkowa i Piastowa. 

S tan ul. Grunwaldzkiej 
pozostawia wiele do 
życzenia. Zniszczona 
nawierzchnia z liczny-

mi dziurami, pęknięciami i ła-
tami. To ma się jednak zmienić. 
Władze Pruszkowa przygotowu-
ją się do przebudowy ul. Grun-
waldzkiej. Zwłaszcza, że ma to 
być droga dojazdowa do plano-
wanego wiaduktu, który ma po-
łączyć ul. Grunwaldzką z ulicami 
Broniewskiego i Warsztatową. 

Znamy już podstawowe zało-
żenia, na których mają skupić 

Grunwaldzka do przebudowy? 
Tak, ale najpierw projekt

się projektanci. I tak planowa-
na jest przebudowa ul. Grun-
waldzkiej od projektowanego 
wiaduktu aż do Al. Jerozolim-
skich. Na skrzyżowaniu z al. 
Tysiąclecia ma się pojawić sy-
gnalizacja świetlna, która bę-
dzie skorelowana z sygnalizacją 
działającą w Al. Jerozolimskich. 
Zakładana jest przebudowa na-
wierzchni ul. Grunwaldzkiej, 
budowa chodnika, ciągu pie-
szo-rowerowego, odwodnie-
nia oraz oświetlenia. 

Do przetargu na wykona-
nie dokumentacji projektowej  
ul. Grunwaldzkiej zgłosiły się trzy 
firmy. Najniższa oferta opiewa na 
kwotę 204 tys. Miasto na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
chce wydać 120 tys. zł. 

Pozostaje więc pytanie czy 
przetarg zostanie unieważnio-
ny i ogłoszony ponownie czy mo-
że rada pozwoli na przesunięcia 
w budżecie i dołożenie brakującej 
kwoty, a co za tym idzie rozstrzy-
gnięcie przetargu.  AZ

PRUSZKÓW
Być może trzymiesięcz-
ny areszt wymusi na 
33-letnim mieszkańcu 
Pruszkowa zmianę 
zachowania. Mężczyzna 
mimo policyjnego  
dozoru za włamania,  
nie przerwał przestęp-
czego procederu.  

Przypomnijmy. W kwiet-
niu 33-letni miesz-
kaniec Pruszkowa 
dwukrotnie wybił szy-

bę w punkcie kurierskim, a na 
początku maja włamał się do 
punktu i ukradł pieniądze. Pró-
bował również włamać się do 
jednego z mieszkań przy ul. Da-
szyńskiego, jednak próbę uda-
remnili mu sąsiedzi. 33-latek 
został złapany, usłyszał zarzuty 
włamania, usiłowania włama-
nia i niszczenia mienia. Osta-
tecznie sąd zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy 

33-latek dozór, zamienił  
na areszt

w postaci policyjnego dozoru. 
Pisaliśmy o tym tutaj.  

Kłopot jednak w tym, że męż- 
czyzna nic nie zrobił sobie z wy-
mierzonej kary. Co więcej kon-
tynuował swój proceder. Kilka 
dni temu włamał się do jednej 
z lokalnych firm oraz do piekar-
ni. Mężczyzna ukradł pieniądze 
z kasetek. – Czynności prowa-
dzone przez policjantów przy-
czyniły się do ustalenia jeszcze 
trzech włamań, których dokonał 
zatrzymany na początku maja. 
Jego działanie, prawie w każdym 
przypadku było podobne, wybi-
jał lub wyważał okno, po czym 
kradł pieniądze – zaznacza pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

33-latek usłyszał łącznie dzie-
więć zarzutów z czego siedem 
dotyczy włamań, a dwa uszko-
dzenia mienia. Na wniosek poli-
cji i prokuratury sąd zastosował 
wobec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztu na okres  
3 miesięcy.  AZ

BRWINÓW
Gmina Brwinów przy- 
gotowała się do walki  
z suszą. Sadzone są  
nowe drzewa – okazy 
sporych rozmiarów – 
nawadniane są  
metodą kropelkową.

P odczas wiosennego spa- 
ceru przez park miejski 
w Brwinowie zobaczyć 
można, że od ubiegłego 

roku przybyło w nim kilkadziesiąt 
nowych drzew i krzewów. Kilku-
metrowe platany i dęby nie wyro-
sły w ciągu kilku tygodni – Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
zdecydował się na sadzenie oka-
zów o sporych rozmiarach.

Niektóre drzewa zostały w ten 
sposób uratowane przed wycin-
ką i teraz zyskują drugie życie po 
„przeprowadzce”. Aby zapewnić 
im odpowiednie nawadnianie 

i pomóc w ukorzenianiu w no-
wym miejscu, zastosowano wor-
ki nawadniające, które mieszczą 
jednorazowo kilkadziesiąt litrów 
wody. Jest ona stopniowo uwal-
niana do gruntu i dociera do głęb-
szych warstw ziemi bez utraty 
cennych kropli podczas paro-
wania. Metoda kropelkowa jest 
skuteczna, a dodatkowo pozwala 
na oszczędzanie wody w porów-
naniu do tradycyjnego podlewa-
nia ziemi wokół rośliny. Worki 
uzupełniane są w miarę potrzeb  
– w czasie suszy co kilka dni.

Gmina Brwinów dysponuje 
obecnie 166 workami, które będą 
wykorzystywane przede wszyst-
kim przy młodych drzewach oraz 
nowych nasadzeniach. Pierwsze 
efekty już widać – mimo ryzyka 
uszkodzenia delikatnych korze-
ni na obrzeżu bryły korzeniowej 
przy sadzeniu oraz suszy, ja-
ka panowała do tej pory, na ga-
łęziach zaczynają rozwijać się 
młode liście.  AZ

Drzewa z własnym systemem 
nawadniania
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Perypetii z renowacją 
pałacu ciąg dalszy

BRWINÓW
Wszystko wskazuje 
na to, że powiedze-
nie do „trzech razy 
sztuka” sprawdzi się 
w przypadku pałacu 
w Brwinowie. Wła-
dze gminy już po raz 
trzeci będzie szukać 
wykonawcy, który  
zajmie się rewalory-
zacją pałacu  
w Brwinowie. 

Gminny Ośrodek Kul-
tury będzie musiał 
poczekać nieco dłu-
żej na zamianę swo-

jej siedziby. Docelowo ośrodek 
ma się przenieść do pałacu znaj-
dującego się w Parku Miejskim. 
Kłopot w tym, że jego remont 
znów się wydłuży. 

Przypomnijmy, że spółka Ve-
ra Artis z Lublina zobowiązała 

się do zakończenia prac na 
przełomie czerwca i lipca bie-
żącego roku. Nie trzeba być 
jednak fachowcem, by stwier-
dzić, że ten termin jest nie-
możliwy do utrzymania. Mimo 
wielu monitów od urzędników 
z brwinowskiego magistratu 
o przyspieszenie robót, wy-
konawca nie zwiększył tempa 
prac. Co więcej zlecił wyko-
nanie części prac podwyko-
nawcy, choć zapisy umowy 
z gminą wykluczały taką moż-
liwość. Władze gminy zdecy-
dowały się więc na odstąpienie 
od umowy. 

Niebawem ogłoszony zosta-
nie kolejny przetarg, w którym 
zostanie wybrany nowy wyko-
nawca prac. Nim się to stanie 
konieczne jest jednak prze-
prowadzenie inwentaryzacji 
już wykonanych robót. –Pa-
trząc na to, co się dzieje obecnie 
na rynku robót budowlanych, 
wierzę, że tym razem nie bę-
dzie konieczności powtarza-
nia przetargu z powodu braku 

ofert – mówi Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów. 
– Od czasu, kiedy zostałem bur-
mistrzem, to jest od ponad 9 lat, 
tego typu duże kłopoty mieli-
śmy z dwiema inwestycjami, 
ale udało się doprowadzić je do 
szczęśliwego finału. Te obiekty 
już od kilku lat z powodzeniem 
służą mieszkańcom i mam na-
dzieję, że tak samo będzie z pa-
łacem – dodaje Kosiński.  

Do tej pory wykonano już sze-
reg prac w pałacu, m.in. osu-
szenie i izolację fundamentów, 
naprawę elewacji,  prace zwią-
zane z odbudową wykusza od 
strony zachodniej oraz przy-
wróceniem pierwotnego, przed-
wojennego wyglądu budynku od 
strony południowej, wzmoc-
nienie stropów, odtworzenie 
konstrukcji schodów repre-
zentacyjnych łączących par-
ter i piętro budynku, budowę 
szybów wentylacyjnych i szy-
bu windy, konstrukcję dachu 
oraz wymianę części drewnia-
nych okien.  AZ

•  Budynek CDK: ul. Bohaterów Warszawy 4, 
Pruszków

•  Położenie: Parter 
(okna od północy od Al. 
Jerozolimskich)

•  Lokal: nr 0.44
•  Powierzchnia użytkowa: 16,20 m2

•  Lokal: nr 0.57
•  Powierzchnia użytkowa: 11.54 m2

•  Przestrzeń zamknięta z własnym 
korytarzem, który można 
zaadaptować np. na poczekalnię

•  Klimatyzacja

•  Otwierane okna
•  Podłoga antypoślizgowa
•  Umywalka
•  Toaleta dla niepełnosprawnych
•  Trzy prysznice
•  Ochrona 24h
•  Możliwość rejestracji fi rmy 

pod adresem CDK
•  Możliwość przekierowania 

korespondencji na recepcję
•  Parking naziemny – w cenie najmu
•  Parking podziemny – dodatkowo 

płatny

Łączna powierzchnia 
dwóch lokali o nr 0_44 
i nr 0_57 = 27,74 m2

Całkowita powierzchnia: 
78,44 m2

Koszt najmu: 
2500 zł netto

Kontakt:

tel: 664 136 014      

Do wynajęcia
O G Ł O S Z E N I E
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Trwa rewaloryzacja Dworku Chełmońskich 
w Adamowiźnie 

Dworek rodziny 
Chełmońskich 
w Adamowiźnie, 
i okalający go park, 

już wkrótce odzyska daw-
ny blask. Trwają intensyw-
ne prace, by przywrócić to 
miejsce do stanu świetności. 
Wykonano już roboty zwią-
zane z konstrukcją budynku, 
mostków i kładki. Obecnie 
kontynuowane są prace de-
karskie oraz instalacyjne 
wewnątrz budynku. Rewalo-
ryzacja obejmuje także zago-
spodarowanie terenu parku. 
W znacznej części przygoto-
wano już ścieżki i alejki oraz 
nasadzenia zieleni. Przewi-
dziano również przywrócenie 
roślinności przydomowego 
ogródka, który historycznie 
istniał w tym miejscu. 

XIX wieczny dworek Ro-
dziny Chełmońskich jest nie-
zwykle cennym i ważnym 
obiektem dla gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Jego wartość 
historyczna jest bezcenna. 
Należał do Adama Chełmoń-
skiego, brata malarza Józefa 
Chełmońskiego. Dom został 
przeniesiony tu z niedaleko 

położonej Kuklówki. Prze-
wieziono go w częściach do 
majątku, który od imienia 
właściciela, tak jak i okoliczna 
wieś, zyskał nazwę Adamowi-
zna. Słynny malarz uwiecznił 
dworek na obrazie „Zima”. 

Rewaloryzacja obiektu 
nie była łatwym zadaniem. 
Przede wszystkim z uwagi 
na jego zły stan techniczny, 
spowodowany niefachową 
modernizacją, przeprowa-
dzoną przez wcześniejszych 
właścicieli. Znaczna degrada-
cja materiałów, w tym także 
elementów konstrukcyjnych 
groziła zawaleniem budynku. 
Dworek został więc rozebra-
ny, a następnie odtworzony 
zgodnie z wytycznymi Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Wy-
korzystano oryginalne war-
tościowe elementy, jak część 
ścian murowanych, piece ka-
flowe, dachówka itd.

Odnowiony zabytkowy 
dworek będzie służył celom 
kulturalno-edukacyjnym i tu-
rystycznym. Zakończenie prac 
zaplanowano na drugie pół-
rocze obecnego roku.

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

Gmina Brwinów ogłosiła 
przetarg na rozbudowę 
ul. Pruszkowskiej w Brwi-
nowie na odcinku od ronda 
Wacława Kowalskiego do 
ronda Feliksa Nowosielskiego. 
Oferty można składać 
do 22 maja br.

W ykonawca wybrany 
w przetargu będzie 
miał za zadanie bu-
dowę nowej jezdni, 

zjazdów i chodników na odcin-
ku od ronda W. Kowalskiego do 
ronda F. Nowosielskiego. U zbiegu 
ul. Pruszkowskiej z Peronową oraz 
Orlą powstaną skrzyżowania wy-
niesione, aby poprawić bezpieczeń-
stwo pieszych i kierowców. Projekt 
przewiduje budowę 59 miejsc par-
kingowych dla osób korzystają-
cych z PKP i robiących zakupy 
w pobliskich sklepach. Zostanie 
też wybudowana ścieżka rowerowa, 
a w pobliżu windy przy wejściu na 
peron kolejowy i w ul. Pruszkow-
skiej od strony torów PKP znajdą 
się stojaki na rowery z miejscami 

na 46 rowerów. Zostanie również 
zbudowane i przebudowane od-
wodnienie – kanalizacja deszczowa 
i studzienki ściekowe. W planach 
jest też m.in. przebudowa sieci roz-
dzielczych, oświetlenia ulicznego  
oraz urządzenie zieleni.

Gmina Brwinów otrzymała do-
tację w wysokości ponad 4,5 mln zł 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020 na budowę 
ścieżek rowerowych i dróg pie-
szo-rowerowych na terenie gminy 
Brwinów. W tej kwocie mieści się 
realizacja kilku odcinków nowych 

ścieżek rowerowych i dróg dla pie-
szych i rowerzystów m.in. w ulicy 
Pruszkowskiej, wzdłuż torów do 
ronda F. Nowosielskiego. Jak zazna-
cza burmistrz Arkadiusz Kosiński 
– ścieżka wzdłuż ul. Pruszkow-
skiej będzie miała nawierzchnię 
z kostki betonowej, ponieważ zo-
stanie wybudowana na terenie PKP 
wzdłuż ekranów, a kolejarze z PKP 
PLK wyrazili zgodę na jej lokaliza-
cję pod warunkiem zastosowania 
nawierzchni rozbieralnej z uwa-
gi na liczne kolejowe podziemne 
kable energetyczne i telekomuni-
kacyjne, które się tam znajdują.

Rozbudowa ul. Pruszkowskiej 
(bez ścieżki rowerowej) została 
zakwalifikowana do otrzymania 
wsparcia finansowego ze środków 
Województwa Mazowieckiego w ra-
mach zadania ,,Rozbudowa drogi 
gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwi-
nowie”. Rozbudowa znalazła się 
też na liście zadań rekomendowa-
nych do dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Jeśli uda się wyłonić wykonaw-
cę, można spodziewać się realizacji 
jeszcze w tym roku. (PR)

Ulica Pruszkowska 
– przetarg na rozbudowę

Gmina Brwinów, dotrzymu-
jąc wcześniejszych ustaleń, 
zawarła porozumienie 
z miastem Pruszków dotyczą-
ce współpracy przy budowie 
ulicy Działkowej na odcinku 
od tunelu pod torami linii ko-
lejowej Warszawa – Grodzisk 
Maz. do ulicy Dębowej.

U lica Działkowa znaj-
duje się na granicy 
miasta Pruszkowa 
i Parzniewa w gmi-

nie Brwinów – sama jezdnia jest
na terenie Pruszkowa, z kolei
pas od strony osiedla Twój Parz-
niew należy do spółki Polski 
Holding Nieruchomości S.A. Jest 
ważnym punktem na komuni-
kacyjnej mapie i uczęszczaną 
drogą, zarówno przez miesz-
kańców pobliskiego osiedla, jak 
i tych, którzy korzystają z tune-
lu pod torami kolejowymi w cią-
gu ul. Działkowej i ul. Błońskiej. 

W przeszłości były już podej-
mowane starania o budowę tej 
ulicy, jednak ciągle coś stawało 
na przeszkodzie. Inicjatywa gmi-
ny Brwinów z 2016 r., wspierana 

przez prezydenta Pruszkowa Jana 
Starzyńskiego, została niestety za-
trzymana przez ówczesny zarząd 
powiatu pruszkowskiego. Wracając 
do wcześniejszych propozycji, bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński w paź-
dzierniku 2019 r. zaproponował 
prezydentowi Pruszkowa Pawło-
wi Makuchowi, że gmina Brwinów 
może partycypować w kosztach 
rozbudowy ul. Działkowej, prze-
kazując na ten cel dotację w wy-
sokości 30% wkładu własnego prac 
budowlanych. Prezydent Makuch 
po 4 miesiącach wyraził zainte-
resowanie przyjęciem wsparcia 
i wówczas Rady Miejskie obu gmin 
mogły podjąć uchwały wyrażają-
ce zgodę na zawarcie porozumie-
nia – Rada Miejska w Brwinowie 
na sesji 26 marca, a Rada Miasta 

Pruszkowa 23 kwietnia. Na po-
czątku maja porozumienie zostało 
zawarte. Gmina Brwinów doło-
ży się do remontu, przekazując 
dotację w wysokości 1.579.320 zł, 
tj. 30% kosztów prac budowlanych 
(faktycznych kosztów pomniej-
szonych o ewentualne pozyska-
ne dofinansowania zewnętrzne). 
Inwestycję ma jeszcze w tym ro-
ku realizować miasto Pruszków.

– Zgodnie z zawartym poro-
zumieniem dotacja gminy Brwi-
nów powinna zostać wykorzy-
stana przez miasto Pruszków do 
20 grudnia br. i mam nadzieję, 
że miasto Pruszków sprawnie 
zrealizuje budowę ulicy Dział-
kowej dla dobra mieszkańców 
obu gmin – podkreśla burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. (PR)

Ulica Działkowa – Gmina 
Brwinów wywiązuje się ze 

swoich zobowiązań
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk  
Mazowiecki Jednostka A16 oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu wsi Kady w Gminie Grodzisk  
Mazowiecki – Etap I – północ i miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu wsi Kady w Gminie Grodzisk Mazo-
wiecki – Etap II – południe.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim w dniu 
29 kwietnia 2020 roku , następujących uchwał:
1. Uchwały Nr 295/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A16.

 Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego przebiegają, po:
1) od północy – od punktu A stanowiącego północno–zachodni na-

rożnik działki ew. nr 48/4 ul. B. Limanowskiego z obrębu 23  
w kierunku północno–wschodnim wzdłuż granicy działki ew. nr 
48/4 i 48/5 z obrębu 23 do punktu B wyznaczonego na granicy 
działki ew. nr 48/5 przez prostą prostopadłą poprowadzoną od 
północno–zachodniego narożnika działki ew. nr 51/2;

2) od wschodu – od punktu B w kierunku południowym, z przej-
ściem przez działkę ew. nr 48/5 i 48/4 następnie po granicy dzia-
łek ew. nr 51/2, 54/2, 54/1, 54/2, 81/2 ul. Konspiracji do punktu 
Ł wyznaczonego na południowej granicy działki ew. nr 86/2,  
ul. Żwirki i Wigury;

3) od południa – od punktu Ł po południowej granicy działki 
ew. nr 86/2, 145/5, 88/5 ul. Żwirki i Wigury z przejściem przez  
al. J. Piłsudskiego do punktu P wyznaczonego na zachodniej 
granicy działki ew. nr 157/3;

4) od zachodu – od punktu P do punktu A po wschodniej granicy 
działki ew. nr 87/1.

2. Uchwały Nr 296/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
wsi Kady w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Obszar I – Północ  
i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
wsi Kady w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Obszar II – Południe 
Granice Obszaru I do objęcia miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego przebiegają, po:

1) od północy – po północnej granicy obrębu geodezyjnego wsi 
Kady;

2) od wschodu – po wschodniej granicy obrębu geodezyjnego 
wsi Kady do południowo – wschodniego narożnika działki 
ewidencyjnej nr 36;

3) od południa – zaczynając od południowo–wschodniego narożnika 
działki ewidencyjnej nr 36 i dalej w kierunku południowo–
zachodnim po południowej granicy tej działki ewidencyjnej 
nr 36, następnie z przejściem przez działkę ewidencyjną nr 38, 
dalej wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 66/1 
do południowo–wschodniego narożnika tej działki ewidencyjnej 
nr 66/1 i dalej w kierunku południowo–zachodnim z przejściem 
przez działkę ewidencyjną nr 159/1 do zachodniej granicy tej 
działki stanowiącej granicę obrębu geodezyjnego wsi Kady;

4) od zachodu – po zachodniej granicy obrębu geodezyjnego wsi 
Kady.

 Granice Obszaru II do objęcia miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego przebiegają, po:
1) od północy – zaczynając od południowo–zachodniego 

narożnika działki ewidencyjnej nr 254 i dalej w kierunku 
północno – wschodnim, po południowej granicy tej działki 
ewidencyjnej nr 254, następnie z przejściem przez działkę 
ewidencyjną nr 159/1 i dalej w kierunku północno–
wschodnim, po południowej granicy działki ewidencyjnej nr 
256, po północnej granicy działki ewidencyjnej nr 123 i dalej 
w kierunku północno–wschodnim, po południowej granicy 
działki ewidencyjnej nr 258 do południowo–wschodniego 
narożnika tej działki ewidencyjnej nr 258 usytuowanego na 
granicy obrębu wsi Kady;

2) od wschodu – po wschodniej granicy obrębu geodezyjnego 
wsi Kady do południowego narożnika działki ewidencyjnej 
nr 211;

3) od zachodu – zaczynając od południowego narożnika działki 
ewidencyjnej nr 211 po zachodniej, północnej i ponownie 
zachodniej granicy obrębu geodezyjnego wsi Kady do 
południowo–zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 54.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych pla-
nów miejscowych. Wnioski do planów należy składać na piśmie do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w terminie do dnia .15 czerwca 
2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz.283) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina 
Grodzisk Mazowiecki przystępuje do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, obej-
mującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju 
nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Uchwała Nr 295/2020 oraz Uchwała Nr 296/2020 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2020 r. udostępnione są 
również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Prawo lokalne  
– Uchwały Rady Miejskiej– Kadencja VIII– Rok 2020 – Sesja nr 20  
z dnia 29 kwietnia 2020r.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 „ustawy”, zain-
teresowani w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. mogą wnosić wnioski.  
Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05–825 Grodzisk Mazo-
wiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail:  
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwi-
sko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 „ustawy” wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5” ustawy”,  
organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

Zgodnie z art 1 ust. 1 pkt 11 oraz art 7 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym Rozstrzygnięcie wniosków przez Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczo-
ne na stronie internetowej http:/ ://grodzisk.pl/polityka–prywatności.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 22 maja 2020r.

•  Lokal nr 2.47 –  II piętro 

•  Łączny metraż: 21,52 m2

•  Okna kierunek wschodni,  
z widokiem na ściankę 
wspinaczkową 

•  Pomieszczenie 
klimatyzowane 

•  Okno uchylne 

•  Na podłodze  
wykładzina dywanowa

•  Węzeł sanitarny:  
o pow. 4,48 m2

•  Media w cenie

•  Parking naziemny  
w cenie – jedno  
miejsce w cenie 

•  Parking podziemny  
– dodatkowo płatny  
– 100 zł miesięcznie  
1 miejsce parkingowe 

Cena najmu:  
1400 zł netto miesięcznie 

Kontakt: 

tel: 664 136 014      

Do wynajęcia Do wynajęcia
•  Budynek CDK: ul. Bohaterów 

Warszawy 4, Pruszków
•  Położenie: Parter  

(okna od wschodniej strony  
od Hali „Znicz”)

•  Lokal: nr 0.60
•  Powierzchnia użytkowa:  

44,07 m2

•  Media w cenie
•  Klimatyzacja
•  Uchylane okna
•  Podłoga antypoślizgowa
•  Umywalka
•  Ochrona 24h
•  Możliwość rejestracji firmy  

pod adresem CDK
•  Możliwość przekierowania 

korespondencji na recepcję
•  Parking naziemny  

– w cenie najmu
•  Parking podziemny  

– dodatkowo płatny

Całkowita powierzchnia: 
44,07 m2

Koszt najmu: 3000 zł netto

Kontakt: 

tel: 664 136 014      
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut 
na kasację 508206738 

USŁUGI

• Dachy, papa tel. 605-606-914 

• Pomiary elektryczne 
pełen zakres: 698867674   

Ocieplenia poddaszy, 
piana PUR, izolacje 
poddaszy, natrysk pianki 
tel 604 489 255 
www.purterm.pl 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, prześwietlanie 
drzew owocowych; ochrona 
roślin (w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65;
agro-bio-ogrodnik@wp.pl

• Hydraulik tel. 535872455 do 
połowy lipca 2020

• Praca dla osób z wpisem 
na listę Kwalifikowanych 
Pracowników Ochrony!
609 902 209 Umowa 
o pracę . Stawki od 15zł netto 

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

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

• 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

• Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel. 696-039-978 

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Sprzedam mieszkanie 66,6m2 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łązienka, 2 piwnice, wspólny 
strych, c.o., 1 piętro - Jeziorany 
woj. warmińsko-mazurskie tel 
507-803-687 

• Sprzedam mieszkanie 75 m, 
3 pokoje, centrum 
Pruszkowa, blok z 2010 r., 
tel. 608-048-084 do 
połowy czerwca

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 

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 

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

• Transport ciężarówka 
dop. masa całkowita 10t 
wywrot tel. 22 758 52 77 
lub 609-821-024 

• 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 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Obwieszczenie Starosty 
Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256.t.j.) oraz art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) zawiadamiam o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w dniu 11.05.2020r. na 
wniosek Inwestora – Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 1503W  
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Książenice, 
oraz Marynin gmina Grodzisk Mazowiecki. 
Inwestycja obejmuje nieruchomości: obręb: 140504_5, 0022 
Marynin - dz. nr ew.:26/15 (26/21, 26/22), 26/16 (26/23, 26/24, 
26/25), 25/14 (25/24, 25/25), 25/15 (25/22, 25/23), 24, 1/6,
obręb: 140504_ 5, 0019 Książenice – dz. nr ew.: 147/4, 158 
(158/1, 158/2), 148, 152, 169/4, 201/1 (201/7, 201/8). 
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 ( do przejęcia na rzecz 
Inwestora) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Pouczenie. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy 
należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32). 

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL



R E K L A M A12
P i ą t e k ,  2 2  M A J A  2 0 2 0


