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Źródła geotermalne 
w Piastowie?
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Piastów chce korzy-
stać z wód geotermal-
nych znajdujących się 
na jego terenie. Miasto 
stara się o środki na 
wykonanie odwiertu. 

C zy Piastów zmieni się 
w Mszczonów i będzie 
wykorzystywać zaso-
by wód geotermalnych, 

które drzemią pod ziemią? Jest na 
to szansa. Władze miasta starają się 
o dofi nansowanie, które pozwoli 
na wykonanie odwiertu i spraw-
dzenie właściwości wód geo-
termalnych znajdujących się na 
terenie Piastowa. – Z punktu wi-
dzenia interesów miasta geotermia 

PRUSZKÓW
Prezydent Makuch 
powołał zastępców / str. 9  /

BRWINÓW
Porzuciła zwłoki noworodka. 
Ruszył jej proce / str. 2 /

ROZMOWA
Ludzie najlepiej wiedzą czego 
im brakuj / str. 4 /

stać nie tylko mieszkańcy Pia-
stowa, ale również ci z okolicz-
nych miejscowości. 

PRUSZKÓW
Remont dworca 
potrwa dłużej / str. 8 /

jest bardzo ważna. Jeśli to zadanie 
się powiedzie to uzyskamy źródło 
czystego ciepła. W sytuacji niepo-
koju o ceny energii, w tym rów-
nież ciepła posiadanie własnego 

źródła ma ogromne znaczenie 
– mówi nam Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa. 

Z ciepła uzyskanego ze źródeł 
geotermalnych mogliby korzy-
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed nami. Impreza odbę-
dzie się 13 stycznia 2019 r. Jej celem będzie zakup nowoczesnego sprzę-
tu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
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Ruszył proces kobiety, która porzuciła zwłoki noworodka
koniec października. W miniony 
poniedziałek (10 grudnia) ruszył 
proces sądowy w Warszawie. Ad-
wokat oskarżonej wnioskował aby 
rozprawa odbyła się w sposób nie-
jawny. Tłumaczył że kobieta zna-
lazła się w sytuacji, w której nie 
może sobie poradzić i przeżywa 
traumę. Jednak sąd uznał sprze-
ciw ze strony Piotra Romaniuka 
z pruszkowskiej prokuratury. Tym 
samym sprawa odbyła się jawnie.

W trakcie rozprawy kobieta zo-
stała zapytana o to ile ma dzieci. 
Okazało się, że odpowiedź na to py-
tanie nie jest prosta. Po zastanowie-
niu się kobieta odpowiedziała, że 
ma troje dzieci – dwójka przebywa 

BRWINÓW
Mowa o 28-letniej Iza-
beli J. Kobieta w stycz-
niu tego roku urodziła 
dziewczynkę i porzuciła 
jej ciało przy kontene-
rze na używaną odzież 
w centrum Brwinowa. 
Grozi jej dożywocie.

Otym, że prokuratura 
przedstawiła Izabe-
li J. Zarzut zabójstwa 
dziecka poprzez udu-

szenie informowaliśmy na sam 

w ośrodku w Rzeszowie (synowie 
9 lat i 3 lata) oraz jedno zostało od-
dane do adopcji. Gdy wspominała 
o ostatnim dziecku nie była pewna 
jego wieku, stwierdziła że ma rok 
lub dwa lata.

Izabela J. twierdziła też, że mąż 
znęcał się nad nią psychicznie 
i fi zycznie, miał też nadużywać 
alkoholu. Ale rodzina nie była ob-
jęta programem niebieskiej karty.

Oskarżona nie przyznała się do 
winy. Po czym odmówiła składania 
zeznań. W trakcie rozprawy sędzia 
Anna Ptaszek odczytała wcześniej-
sze zeznania kobiety. 28-latka mia-
ła urodzić dziewczynkę w domu, 
a tuż po porodzie dziecko przestało 

Dla piastowskich włodarzy po-
mysł związany z poszukiwaniem 
wód geotermalnych na terenie 
miasta nie jest niczym nowym. 
O tym, że Piastów ma swoje za-
soby gorących wód wiadomo 
było od dawna. Do tej pory nikt 
jednak nie zdecydował się na 
dokładne sprawdzenie czy wo-
dy te nadają się do wykorzysta-
nia. – Wody są tylko musimy się 
do nich dostać. Od dziesięcio-
leci wiemy, że mamy zasoby. Ma 
je również Warszawa i okolice. 
To jest udokumentowane przez 
naukowców. Niesamowicie fra-
pujące jest to, by się do tych 
wód termalnych dostać – mó-
wi Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa.

Okazuje się, że władze mia-
sta już w ubiegłym roku podjęły 
kroki związane ze znalezie-
niem środków na wykona-
nie odwiertu.  – W listopadzie 
ubiegłego roku aplikowaliśmy 

o dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ponieważ zmieniliśmy lokaliza-
cję odwiertu projekt nie został 
procedowany. W tym roku latem 
ponownie złożyliśmy wniosek, 
który przechodzi kolejne etapy 
weryfikacji – dodaje Szuplewski. 

Uzyskanie dofi nansowania jest 
niezwykle ważne. Powód? Koszt 
wykonania odwiertu badawcze-
go może sięgać nawet 12 mln zł! 
Jeśli założenia piastowskich wło-
darzy by się potwierdziły, odwiert 
można przekształcić na odwiert 
technologiczny umożliwiający wy-
korzystanie wód geotermalnych. 

Sam odwiert to dopiero po-
czątek. Konieczna byłaby bu-
dowa odpowiednich instalacji. 
Dziś koszty takiej inwestycji 
nie są jeszcze znane. – Trud-
no o tym mówić. Kosztorysy bę-
dziemy przygotowywać, gdy już 
będziemy pewni, że woda na-
daje się do wykorzystania. Ko-
nieczne byłoby wybudowanie 
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łącznika do najbliższego kanału 
ciepłowniczego, a ten leży oko-
ło kilometra od miejsca, w któ-
rym chcemy wykonać odwiert 
– podkreśla Szuplewski. 

Źródła geotermalne w Piastowie?

Gdyby wszystko zakończyło 
się powodzeniem to mieszkańcy 
Piastowa mogliby liczyć na dużo 
tańsze ciepło. Niemożliwe jest 
to by otrzymali je całkowicie za 

oddychać. Kobieta stwierdziła, że 
nie miała siły aby wezwać pomoc. 
Ale sama przyznała, że włożyła 
dziecko do worka na śmieci, który 
stał przez dobę w domu. Następnie 
dziecko porzuciła pod kontenerem 
na używaną odzież.

Jednak po wysłuchaniu pro-
tokołów z przesłuchań kobieta 
stwierdziła, że to nie ona wynio-
sła dziecko tylko jej matka, któ-
ra nie była świadoma, że dziecko 
jest w środku. Dalej twierdziła, że 
gdy dziewczynka przestała oddy-
chać próbowała ją reanimować.

Co stwierdziła biegła sądo-
wa? To, że dziecko urodziło się 
żywe, z ciąży donoszonej. Biegła 

darmo, ponieważ utrzymanie 
instalacji jest kosztowne. Jest 
jednak szansa, że mieszkańcy 
zarówno zabudowy wieloro-
dzinnej, jak i jednorodzinnych 

domków za ciepło płaciliby 
mniej. Drugą korzyścią jest 
zmniejszenie emisji szkodli-
wych substancji do atmosfe-
ry, co zwłaszcza zimą jest dla 
wszystkich mocno odczuwalne. 

Czy jest szansa na wykorzy-
stanie wód termalnych do ce-
lów rekreacyjnych? W ten sposób 
swoje zasoby wykorzystuje m.in. 
Uniejów czy Mszczonów. Oka-
zuje się, że w Piastowie byłoby 
to możliwe, ale... – NFOŚiGW 
dofi nansowuje tylko odwierty, 
które przekształcane będą tylko 
do celów technologicznych, czy-
li ogrzewania. Gdybyśmy chcieli 
wykorzystać wody geotermalne 
do celów rekreacyjnych to mu-
simy podejść do tego pod nieco 
innym kątem technicznym. Ale 
wszystko jest możliwe – zazna-
cza burmistrz Piastowa. 

Pozostaje zatem czekać na po-
zytywne rozpatrzenie wniosku 
o dofinansowanie oraz wyko-
nanie odwiertu i szczegóło-
we badania. AZ
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą natchnieniem do pojednania, miłości

i wzajemnej życzliwości,
 

a Nowy Rok 2019 obfituje w szczęśliwe dni
i dobre życiowe decyzje.

Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa                         Prezydent Miasta Pruszkowa
Krzysztof Biskupski                  Paweł Makuch

Pruszków, Boże Narodzenie 2018, Nowy Rok 2019

stwierdziła też, że z pewnością no-
worodek przeżył po porodzie przy-
najmniej sześć godzin. Dziecko nie 
miało wad. Według niej dziecko 
zmarło na skutek gwałtowne-
go uduszenia. Najbardziej praw-
dopodobnie przez uciskanie szyi 

noworodka, zatkanie ust bądź… 
umieszczenie w worku na śmieci.

Biegli psychiatrzy i psycho-
log wydali opinię. Nie stwierdzili 
u oskarżonej choroby psychicz-
nej ani innych zaburzeń.

Kobiecie grozi dożywocie. SD
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Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że wybór osób z tych ugrupowań podyktowany 
jest wyborem mieszkańców naszego miasta. Dla mnie z dniem 5 listopada 
skończyła się kampania, zaczęliśmy ciężką pięcioletnią pracę na rzecz naszego 
miasta – Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch o wyborze Beaty Czyżewskiej i Konrada Sipiery na wiceprezydentów.  
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ROZMOWA
Dla Pana to już drugie wybory 
w tym roku. Jak ocenia Pan mi-
nioną kampanię wyborczą?
W porównaniu z tym co wyda-
rzyło się w marcu oceniam to 
dużo bardziej spokojnie. Kwa-
śniewski kiedy startował na pre-
zydenta powiedział, że podczas 
pierwszej kampanii prezydenc-
kiej wydawało mu się, że wie du-
żo, a okazało się, że nie wiedział 
nic. A podczas drugiej kampanii 
wydawało mu się, że wie wszyst-
ko i znowu okazało się, że nie wie 
nic. Mam podobnie. Generalnie 
było spokojniej. Może ze względu 
na to, że przeciwnicy politycz-
ni też wyciągnęli wnioski z tego 
co wydarzyło się w marcu. Mieli 
inną koncepcję prowadzenia ca-
łej kampanii, stąd trochę mniej 
było hejtu i wyciągania sobie 
niemerytorycznych rzeczy. Acz-
kolwiek kampania nie do końca 
była merytoryczna. Nie odbyła się 
m.in. debata na którą liczyłem, 
a szkoda, bo warto rozmawiać.

Ale w efekcie odniósł Pan po-
dwójne zwycięstwo. Te pierw-
sze chwile w urzędzie różniły 
się od teraźniejszych?
Ja nie ukrywam, że była to dla 
mnie nowość. Nie miałem typo-
wo samorządowego doświadcze-
nia. Trafi łem do urzędu, który był 
dobrze zorganizowany. Właści-
wie wystarczyło nie zepsuć tego 
co jest, aby było dobrze. Jednak 
pojawiła się potrzeba nowego 
spojrzenia na niektóre rzeczy i to 
staramy się robić. Głównie mam 
tu na myśli komunikację z miesz-
kańcami, sposób przekazywania 

informacji, bo jako człowiek któ-
ry nie był w samorządzie pewne 
rzeczy postrzegałem inaczej niż 
teraz. Jest wiele rzeczy, które wa-
runkują taką a nie inną działal-
ność urzędu, decyzje wójta czy 
rady gminy. To trzeba wytłuma-
czyć mieszkańcom.

Czyli wójt będzie znacznie bli-
żej mieszkańców?
Zdecydowanie. Ludzie najlepiej 
wiedzą czego im brakuje. Wójt mu-
si myśleć strategicznie, szeroko, 
a nie tylko do jednej ulicy i ko-
niec. Mówiąc tutaj o strategicz-
nym myśleniu podam przykład. 
Rozumiem, że niektórzy mogą my-
śleć, że inwestycja za parę milio-
nów złotych typu parking „parkuj 
i jedź” w centrum Nadarzyna jest 
niepotrzebna. Ale oni tak myślą, 

Kolejne lodowisko 
w przygotowaniu

o wymiarach 20 na 40 metrów 
i zapewni pełną infrastrukturę. 
Inauguracja sezonu planowana 
jest między 20-28 grudnia. Po-
trwa on przynajmniej do poło-
wy marca, a jeśli pozwoli na to 
pogoda to nawet miesiąc dłużej.

Wstęp na tafl ę będzie bileto-
wany w godz. 16.00 – 22.00 od 
poniedziałku do piątku oraz 
w weekendy. Opłata za jednora-
zowe wejście ma być nie więk-
sza niż 4 zł dla dzieci i młodzieży 
oraz 6 zł dla dorosłych. Ucznio-
wie milanowskich szkół ze śli-
zgawki skorzystają bezpłatnie 
w dni powszechnie do godz. 
15.00 oraz w trakcie ferii zimo-
wych. Na miejscu funkcjonować 
ma wypożyczalnia łyżew. Za pa-
rę nie zapłacimy więcej niż 5 zł.

A gdzie stanie lodowisko? W tej 
sprawie decyzji jeszcze nie ma. 
Rozważane są trzy możliwości: 
przy ul. Turczynek, Dębowiej lub 
Szkolnej. O ile oczywiście uda 
się znaleźć fi rmę, która w eks-
presowym tempie zabierze się 
do pracy. EL

bo dziś jeżdżą samochodem do 
Warszawy. Widzą, że buduje się 
trasa i póki co jest dobrze. Co bę-
dzie jeżeli się okaże, że polityka 
antysmogowa spowoduje, że po-
jawią się winiety i wjazd samo-
chodem prywatnym do Warszawy 
będzie dużo droższy niż autobu-
sem, wręcz nieopłacalny. Wtedy 
ci sami ludzie przyjdą i powiedzą 
mi, ale panie wójcie my nie mamy 
transportu do Warszawy... Jedni 
usiądą do rozmowy, a inni z miej-
sca powiedzą, że jakiś pomysł jest 
zły – nie róbmy tego.

Skoro jesteśmy przy inwesty-
cjach. Jakie będą te najważniej-
sze w tej kadencji?
Przede wszystkim to wspomnia-
ny „parkuj i jedź”. Budujemy 
też ścieżki rowerowe. Chcemy 
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MILANÓWEK
Rzutem na taśmę 
jeszcze w tym roku 
lodowisko ma poja-
wić się w Milanówku. 
Ogłoszono właśnie 
przetarg na dostawę 
i montaż ślizgawki.

L odowiska to „żelazny” 
punkt zimowego pro-
gramu w wielu miej-
scowościach naszego 

regionu. Na łyżwach pojeździć 
można w Pruszkowie, Piastowie, 
Michałowicach, Brwinowie, a nie-
długo do tego grona dołączy Gro-
dzisk Mazowiecki. W ubiegłym 
roku ślizgawka funkcjonowała 
też w Milanówku. I choć jeszcze 
kilka dni temu wydawało się, że 
szans na jej uruchomienie w tym 
sezonie nie ma, to pojawiły się 
jednak dobre wieści.

Milanowskie Centrum Kultury 
poszukuje właśnie fi rmy, która 
dostarczy zamontuje lodowisko 

rozpocząć prace nad kanaliza-
cją w Rozalinie i Urzucie. To są 
ogromne pieniądze. W tej chwi-
li koszty materiałów i robocizny 
bardzo wzrosły. Ważną rzeczą jest 
rozbudowa i zwiększenie mo-
cy przerobowych oczyszczal-
ni w Młochowie, Walendowie 
i Nadarzynie. Przybywa miesz-
kańców i obecny system jest już 
powoli niewydajny. Kolejne waż-
ne inwestycje to budowa nowego 
ośrodka zdrowia i centrum spor-
tu. Chodzi o boisko treningowe, 
pawilon gospodarczy, dom biu-
ra, szatnie i może jakaś kawiar-
nia. Zakres prac zależy od tego 
czy dostaniemy dofi nansowanie 
i w jakiej wysokości. Będziemy 
chcieli też wybudować basen od-
kryty, ale myślę, że to nie na tę 
kadencję. Musimy też poprawić 
transport gminny.

Co pojawi się w ramach nowego 
ośrodka zdrowia?
Będzie to nowy specjalistyczny 
ośrodek zdrowia, ze zwiększoną 
pomocą medyczną typu pogoto-
wie ratunkowe oraz nocna po-
moc lekarska. To jest inwestycja 
na tę kadencje. To jacy specjali-
ści się pojawią zależy też od po-
zyskiwania kontraktów z NFZ.

Chyba wszyscy słyszeli o bu-
dowie Akademii Roberta Le-
wandowskiego... Co dzieje się 
w tym temacie?
Że tak powiem nieco kolokwial-
nie, cały czas wałkujemy ten te-
mat. Być może będzie to taka 
bomba, którą uda się nam od-
palić. Akademia miałaby powstać 
w Walendowie. 

Ludzie najlepiej wiedzą 
czego im brakuje

Powyborczy wywiad z Dariuszem Zwolińskim, wójtem gminy Nadarzyn. 
Rozmawia Seweryn Dębiński.

Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że wybór osób z tych ugrupowań podyktowany 
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Komenda Hufca ZHP Pruszków oraz 
Prezydent Miasta Pruszkowa serdecz-
nie zapraszają na uroczystość przeka-
zania Betlejemskiego Światła Pokoju 
oraz opłatek z Prezydentem Miasta 
Pruszkowa. – Podzielmy się opłatkiem 
i przyjmijmy płomień już 20 grudnia 
(czwartek) o godzinie 19:00 na placu 

Jana Pawła II przed Urzędem Stanu 
Cywilnego w Pruszkowie  – zapraszają 
organizatorzy. Uroczystość uświetni 
koncert Orkiestry Dętej Pruszkowian-
ka, a kolędy zaśpiewamy wspólnie 
z Zespołem Tańca Ludowego Pruszko-
wiacy. Zachęcamy do zabrania ze so-
bą świec lub lampionów. Inf. pras.

PRUSZKÓW

Betlejemskie 
Światełko Pokoju

R E K L A M A

REGION
To już pewne. Mini-
sterstwo infrastruktu-
ry zatwierdziło pro-
gramy inwestycyjne 
obejmujące poszerze-
nie autostrady A2 o 
dodatkowe pasy ruchu 
i likwidację bramek 
w Brwinowie. Prace 
przygotowawcze mają 
ruszyć niezwłocznie.

Okonieczności budo-
wy nowych pasów 
mowa była od daw-
na. Teraz wreszcie 

mamy konkretną decyzję w tej 
sprawie. W czwartek, 6 grudnia, 
minister Andrzej Adamczyk za-
twierdził te plany. – Inwestycja 
polegać będzie na dobudowie 
trzeciego pasa ruchu od węzła 
Łódź Północ do węzła Pruszków, 
a na odcinku węzeł Pruszków-
-węzeł Konotopa czwartego pasa 
ruchu. Dobudowa będzie reali-
zowana po wewnętrznych stro-
nach obu jezdni autostrady A2, 
z wykorzystaniem szerokiego 
pasa rozdziału przewidziane-
go podczas budowy autostrady 
pod przyszłe poszerzenie – in-
formuje resort infrastruktury.

Jak argumentuje ministerstwo, 
inwestycja pozwoli na dostoso-
wanie parametrów technicznych 
autostrady A2 do istniejącego 

Dodatkowe pasy na A2 
i likwidacja bramek
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i prognozowanego natężenia 
ruchu. Zwiększenie przepusto-
wości i usprawnienie połączenia 
drogowego pomiędzy Warszawą 
a Łodzią jest konieczne w związ-
ku z planowaną budową Central-
nego Portu Komunikacyjnego.

W zatwierdzonych progra-
mach mowa jest także o likwi-
dacji nieczynnego Punktu Poboru 
Opłat (PPO) między Pruszkowem 
a Brwinowem.

Kiedy zatem pojedziemy po-
szerzoną autostradą? W pierwszej 
kolejności musi zostać przygoto-
wana odpowiednia dokumenta-
cja. – Programy te obejmują cały 
odcinek autostrady A2 pomiędzy 
Warszawą i Łodzią o długości 88 
km (w podziale na województwo 
łódzkie i mazowieckie) i zakładają 
przygotowanie niezbędnych ana-
liz, dokumentacji oraz opracowań 
do wydania decyzji pozwalających 
ogłosić postępowanie przetargowe 
– zaznacza w komunikacie resort.

Te przygotowania mają rozpo-
cząć się niezwłocznie i mają za-
kończyć się do 2021 r. – Ich koszt 

jest szacowany na około 7 mln zł. 
Budowa dodatkowych pasów zo-
stała przewidziana na okres nawet 
do 3 lat, z uwagi na to, że prace są 
planowane bez wyłączania odcin-
ka z ruchu. Łączny koszt rozbudo-
wy może wynieść ok. 600 mln zł 
– zapewnia ministerstwo.

Szybciej mają zniknąć nieczyn-
ne bramki między Pruszkowem 
a Brwinowem. Ich likwidacja ma 
poprawić płynność ruchu, o co 
już dawno apelowali kierowcy. 
– Obecnie na obszarze Punktu 
Poboru Opłat Pruszków zlokali-
zowanych jest 17 wysp dzielących, 
które miały służyć jako infrastruk-
tura do przyszłego poboru opłat od 
samochodów osobowych. Pręd-
kość na tym odcinku, ze względów 
bezpieczeństwa, jest ograniczona 
do 40 km/h, co przy dużym natę-
żeniu ruchu powoduje zakłócenia 
w płynności ruchu. Po likwidacji 
PPO Pruszków uzyskamy przepu-
stowość i płynność ruchu przy jed-
noczesnym zachowaniu pełnych 
standardów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – obiecuje resort. EL

REGION

Ogólnopolska akcja 
protestacyjna pracow-
ników sądów dotarła do 
Pruszkowa i Grodziska 
Mazowieckiego. Zatrud-
nieni w sądowej admi-
nistracji domagają się 
podwyżek płac.

W środę 12 grudnia, 
w samo południe 
w ramach akcji 
protestacyjnej 

przed pruszkowski Sąd Rejono-
wy wyszli pracownicy admini-
stracji. Przez kwadrans trzymali 
kartki z postulatami podwyżek. 
– W podobnej formie, wychodząc 
na 15 minut przed budynek Sądu 
będziemy protestować przeciw 
niskim, zamrożonym od lat pła-
com jeszcze w czwartek i piątek 
– mówi nam jedna z uczestni-
czek akcji.

 To i tak bardzo łagodna forma 
walki o wyższe płace. Dużo bar-
dziej dotkliwą metodę protestu 
wybrali pracownicy grodziskie-
go Sądu Rejonowego. – Mamy 
problem z absencją pracow-
ników. Zwiększona zachoro-
walność skutkuje praktycznie 
stuprocentową nieobecnością 
pracowników sekretariatów 
sądowych we wszystkich wy-
działach orzeczniczych. Z infor-
macji, które do mnie docierają 
wynika, że te problemy bę-
dą się pogłębiać. Brak działań 
w tej sprawie powoduje efekt 
odwrotny do oczekiwanego. 

Pracownicy sądów 
zaprotestowali

Pracownicy utwierdzają się 
w słuszności obranej formy 
zademonstrowania swojego 
zmęczenia – mówi nam Michał 
Sokół, prezes Sądu Rejonowe-
go w Grodzisku Mazowieckim.

– Mamy problem na pewno do 
końca tego tygodnia, najpraw-
dopodobniej także w przyszłym 
tygodniu. Pojawiają się też nie-
oficjalne informacje, że akcja 
może przeciągnąć się do końca 
roku albo nawet dłużej. Na dziś 
Sąd praktycznie stoi. Pojedyncze 
wokandy są obsługiwane. Sytu-
acja ma charakter pogłębiają-
cego się kryzysu – dodaje. EL

FOTOMIGAWKA

11 grudnia późnym wieczorem kierowca ciem-
nego pojazdu potrącił kobietę na przejściu dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania al. Wojska Pol-
skiego i ul. Powstańców w Pruszkowie. Uciekł 
z miejsca zdarzenia. Policja prosi świadków 
o pomoc. Zdarzenie miało miejsce po godz. 
23.00. – Potrącona została 46-letnia kobieta. 
Trafi ła do szpitala. Kierowca nie zatrzymał się 
i nie udzielił pierwszej pomocy. Wiemy jedy-
nie, że pojazd był to pojazd o ciemnym kolorze. 
Poszukujemy świadków tego zdarzenia. Jeśli 
ktoś coś widział niech zgłosi się do komendy 
w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego. Infor-
macje można przesłać też mailem – podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. AZ

KPP Pruszków:
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 8
022-604-62-13
komendant.pruszkow@ksp.policja.gov.pl
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  Z każdym dniem w mieście przybywa terenów zieleni. Tylko w tym roku dzięki realizacji projektu pn. „Podniesienie 
standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk 
Mazowiecki - etap I” powstały 4 nowe parki, 7 skwerów i posadzono roślinność izolacyjną wzdłuż 14 ulic. Na wszystkich 
terenach zielonych posadzono 447 drzew. Zagospodarowano roślinami ponad 23 tys m2 rabat. Wszystko to było 
możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych, które pokryły 85% kosztów inwestycji.

Mając na uwadze jak ważną rolę spełnia zieleń 
dla rozwoju miasta i jego mieszkańców, realizuje-
my projekt rozwoju terenów zieleni w mieście pn. 
„Podniesienie standardów życia poprzez poprawę 
jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów 
zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”, który jest 
podzielony na dwa etapy. Pierwszy zakończył się w 
tym roku, a drugi w maju 2019 r. Łącznie 25 wyo-
drębnionych obszarów Grodziska, o powierzchni 
ponad 6 ha otrzyma nowe, zielone oblicze.

Projekt opierał się na gatunkach rodzimych o wyso-
kich walorach estetycznych, odpornych na warun-
ki miejskie, choroby i przemarzanie. Wpływa to 
bezpośrednio na obniżenie kosztów utrzymania 
terenów zieleni.
Realizacja tak obszernego projektu ma na celu:
− obniżenie temperatury powietrza (zieleń wpływa  
   pozytywnie na klimat w miejskiej wyspie ciepła);
− zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
   stworzenie korytarzy napowietrzających; 
− podwyższenie wartości nieruchomości (wartość 
   zabudowy mieszkaniowej zwiększa się o 10% przy 
   położeniu 400 m od parku, zaś o 32% w bez
   pośredniej lokalizacji zagospodarowanych tere- 
   nów zieleni; źródło: Wolf, K.L. August 2007, City 
   Trees and Property Volues. Arborist News16, 
   4 :34-36.);
− poprawę bezpieczeństwa;
− poprawę zdrowia, jakości i długości życia ludzi;
− budowanie więzi, przywiązanie społeczności 
   do miejsca;

− zmotywowanie mieszkańców do przemieszcza
    nia się, szczególnie spacerowania oraz aktywnego 
    spędzania wolnego czasu na powietrzu.

Park nad rzeką Mrowną, w sąsiedztwie szpitala 
powiatowego, to park o charakterze wypoczynk-
owym, zachowującym walory naturalnego krajo-
brazu lasu łęgowego. Podzielony został na dwie 
strefy. Położony niżej teren nadrzeczny zachowano 
w stanie naturalnym. Można go podziwiać z drewni-
anych podestów spacerowych nadwieszonych nad 
skarpą rzeki. W drugiej strefie znajduje się plac 
zabaw z urządzeniem do zabawy piaskiem i 
wodą oraz elementy siłowni plenerowej, ścieżki 
spacerowe i rowerowe.

Park przy ul. Górnej powstał z myślą o dzieciach 
z sąsiadujących szkół i przedszkoli. Do zabawy 
będą służyć m.in.: interaktywne tablice edukacyjne 
z ciekawostkami na temat życia roślin i zwierząt, 
labirynt ze strzyżonych krzewów żywopłotowych, 
huśtawki oraz piaszczysta skocznia w dal, na której 
można porównać długość swoich skoków ze skokami 
żabki, zająca, czy sarenki. W celach edukacyjnych 
na ul. Górnej posadzono rzadko spotykane gatunki 
drzew i krzewów o ciekawych kwiatach, zapachach, 
owocach, przyciągające motyle, owady i ptaki.
     
Park na osiedlu Jaśminowa jest położony w sąsiedz-
twie zabudowy wielorodzinnej. Jest to park wy-
poczynkowy, który ma również za zadanie izolować 
bloki od pobliskiej linii kolejowej. Do dyspozycji 

mieszkańców lubiących aktywne spędzanie czasu 
będą boiska do siatkówki i badmintona, a dla dzieci 
plac zabaw.

Przy ul. Dalekiej stworzono park sportowo-rekrea-
cyjny, składający się z wielofunkcyjnego boiska 
do gier zespołowych, placu zabaw oraz toru rowe-
rowego typu pumptrack. Ma on kształt zamkniętej 
pętli z muldami i zakrętami, które powodują, 
że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. 
Konieczne jest jedynie odpowiednie wykonywan-
ie ruchu „góra–dół” całą sylwetką – tzw. „pompo-
wanie”. Grodziski pumptrack jest najdłuższym torem 
modułowym w Polsce - 183 mb.

Warto wspomnieć o zieleni przydrożnej, gdzie 
omijając gęstą sieć infrastruktury podziemnej oraz 
nadziemnej, posadziliśmy ponad 130 szt. drzew. 
Nasadzenia drzew, krzewów i bylin w pasach przy-
drożnych ograniczą negatywny skutek ruchu 
drogowego na okoliczne ciągi piesze. Rośliny 
posadzone w pasach drogowych mają właściwości 
fitoremediacyjne, czyli zatrzymują zanieczyszczenia 
powietrza, zmniejszają emisję pyłów oraz tworzą 
swoistą barierę dźwiękochłonną.
Realizowane inwestycje tworzą atrakcyjne oraz 
bezpieczne miejsca wypoczynku, a dzięki prawi-
dłowemu zagospodarowaniu terenu prace związane 
z pielęgnacją nie będą zbyt kosztowne.
Zdecydowanie można powiedzieć, że Gmina Grod-
zisk Mazowiecki stawia na zielone, a w konsekwencji 
poprawia estetykę przestrzeni naszego miasta.

Park na osiedlu Jasminowa Park przy ul. Górnej Skwer przy ul. Warszawskiej
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Co roku w okresie jesienno-zimowym 
w naszym kraju z powodu wyziębienia 
organizmu gminie kilkanaście osób. 
Policja apeluje, aby reagować w sytu-
acjach, gdy zauważymy osobę śpiącą 
na przystanku, ławce, w altanie śmiet-
nikowej. Wystarczy jeden telefon do 
odpowiednich służb, a możemy komuś 

uratować życie. Kiedy słupki na ter-
mometrach zmierzają ku ujemnym 
temperaturom, a za oknami panują 
niekorzystne warunki pogodowe wte-
dy bezdomnych czeka ciężki los. Czę-
sto dochodzi do odmrożeń kończyn,  
a w najgorszych przypadkach do śmier-
ci. Strażnicy apelują do mieszkańców, 

by ci informowali o miejscach prze-
bywania osób bezdomnych. Warto 
również zwrócić uwagę na osoby star-
sze, często samotne. Zdarza się, że  
z różnych przyczyn nie radzą sobie 
z codziennymi obowiązkami, np. na-
paleniem w piecu. Warto zapytać czy 
nie potrzebują naszej pomocy.  AZ

REGION

Pamiętajmy  
o bezdomnych

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Coraz więcej miast  
i gmin rezygnuje  
z tradycyjnego syl-
westrowego pokazu 
fajerwerków, o podob-
ną decyzję do nowych 
władz Pruszkowa 
zaapelowali  
radni z Koalicji  
Obywatelskiej.

W iadomo jednak 
już, że nowy rok 
zostanie w Prusz-
kowie powitany 

sztucznymi ogniami.
Rezygnację z sylwestrowego 

strzelania ze względu na dobro 
zwierząt zadeklarowały ostat-
nio władze Warszawy. W naszym 
regonie fajerwerków nie będzie 
w tym roku w Milanówku, Piasto-
wie i Grodzisku Mazowieckim. 
Takie samo rozwiązanie w Prusz-
kowie zaproponował w imieniu 
klubu radnych Koalicji Obywa-
telskiej Edgar Czop.

Na sesji rady, która odbyła 
się 6 grudnia, głos w tej spra-
wie zabrał także radny Olgierd 
Lewan. – Czy koniecznie musi-
my, zgodnie z wieloletnią trady-
cją nie tylko w Pruszkowie, ale 

Sylwester bez fajerwerków? 
Nie w Pruszkowie
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w wielu miastach w Polsce, wi-
tać nowy rok z hałasem, który 
płoszy zwierzęta, czy też ewen-
tualnie możemy iść w kierunku 
pokazów laserowych, które nie 
niszczą uszu, nie stresują zwie-
rzaków, a dla mieszkańców są 
również atrakcyjne? – dopytywał.

Do sprawy odniósł się prezy-
dent Paweł Makuch. – Prywat-
nie jak najbardziej jestem za tym, 
aby zadbać o zwierzęta i nie do-
kładać im dodatkowego stresu. 
Natomiast wszyscy musimy mieć 
świadomość, że przygotowania 

do powitania nowego roku na-
stąpiły dużo wcześniej. Gdyby 
tego typu wniosek wpłynął do 
prezydenta wcześniej lub radni 
wcześniej podjęliby kroki, ta de-
cyzja mogłaby być podjęta zgod-
nie z oczekiwaniami. W chwili 

obecnej ten pokaz zostanie zor-
ganizowany, bo tak to zostało 
przygotowane przez biuro pro-
mocji. Wiąże się to z poczyniony-
mi wcześniej przygotowaniami, 
podpisaną umową. Możemy tyl-
ko zaapelować do mieszkańców 
i do państwa radnych, aby pró-
bowali wpływać na to, żeby ten 
pokaz fajerwerków odbył się tyl-
ko w tym jednym miejscu w na-
szym mieście. Myślę, że ten temat 
będziemy mogli kontynuować 
w przyszłym roku biorąc pod 
uwagę także różnice zdań rad-

nych na ten temat – zaznaczył 
włodarz Pruszkowa.

A na koniec ciekawostka. Z tra-
dycyjnego „Światełka do nieba” 
podczas najbliższego finału zre-
zygnowała również Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy.  EL

KINO

Już po raz trzeci  
w Grodzisku Ma-
zowieckim zosta-
nie zorganizowany 
gwiazdkowy maraton 
filmowy. W jeden wie-
czór można obejrzeć 
trzy świetne filmy. 

W przedświątecz- 
nej gonitwie war- 
to znaleźć czas na 
chwilę wytchnie-

nia i relaksu. A co powiecie na 
to, by wybrać się do kina i obej-
rzeć nie jeden, ale aż trzy filmy 
jeden za drugim? Jeśli pomysł 
wam się podoba to zachęcamy 
do udziału w Gwiazdkowym 

Maratonie Filmowym, któ-
ry odbędzie się już 21 grudnia 
w grodziskim Centrum Kultury. 

– Ja już nie wyobrażam sobie 
Świąt Bożego Narodzenia bez 
Grodziskiego Gwiazdkowego 
Maratonu Filmowego, cieszę się, 
że uda się zorganizować go po 
raz trzeci, moim zdaniem już na 

Gwiazdkowy maraton 
po raz trzeci

stałe wpisał się w świąteczną, 
kulturalną ofertę grodziskich 
wydarzeń, razem z Panem Bur-
mistrzem, wszystkich serdecz-
nie zapraszamy. Do zobaczenia 
w kinie! – mówi Maciej Ostasz-
kiewicz, przewodniczący Mło-
dzieżowej Grupy Konsultacyjnej 
Grodziska Mazowieckiego, or-
ganizującej maraton. 

Bilet wstępu na pokazy kino-
we to jedynie 32 zł. Projekcja 
rozpocznie się o godz. 18.00, 
a na ekranie zobaczymy „Na-
rodziny gwiazdy”, „Planeta sin-
gli 2”, „Miłość jest wszystkim”. 
Dla każdego uczestnika prze-
widziany jest upominek!

Bilety można nabyć w kasach 
Centrum Kultury lub przez system 
rezerwacji centrumkultury.eu.

Patronem medialnym III Gro-
dziskiego Maratonu Filmowego 
jest gazeta i portal WPR24.pl.  AZ
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Możemy zaapelować do mieszkańców 
i do państwa radnych, aby próbowali 
wpływać na to, żeby pokaz fajerwerków 
odbył się tylko w tym jednym miejscu  
w naszym mieście.

FOTOMIGAWKA

Dni mroźne przeplatają się z tymi ciepłymi, i choć wystarczą dwa dni aby woda w stawach zamarzła, 
to na lodzie nie jest bezpiecznie. Grodziscy strażnicy miejscy musieli interweniować, gdy grupa dzieci 
pod opieką dorosłych skakała po zamarzniętych stawach Goliana. – Ostrzeżenie jest wynikiem praw-
dziwej sytuacji z dnia 1 grudnia, kiedy operator monitoringu miejskiego w kamerach zaobserwował 
grupę dzieci pod opieką dorosłych, która ślizgała się, skakała, a nawet próbowała rozbić lód. Jest to 
skrajna nieodpowiedzialność i zachowanie bardzo naganne –  informują strażnicy.  SD
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Na piąty już jarmark produktów re-
gionalnych i rzemiosła artystyczne-
go zaprasza w weekend do swojej 
siedziby zespół Mazowsze. W Ma-
teczniku przy ul. Świerkowej w Otrę-
busach pojawią się kramy z rozmaitą, 
świąteczną ofertą. Będzie można je 
odwiedzić w sobotę i niedzielę od 

godz. 13.00. Wstęp jest bezpłatny. 
W sobotę, 15 grudnia, jarmark po-
jawi się też w Piastowie (w godzi-
nach 10.00-18.00 na parkingu pod 
wiaduktem od strony ul. Lwowskiej/ 
/Hallera). – Piastowski Jarmark Bo-
żonarodzeniowy to nie tylko sto-
iska, ale również ciekawy program 

artystyczny, w którym każdy znaj-
dzie coś dla siebie – zachęcają orga-
nizatorzy. Wstęp oczywiście wolny.  
W Grodzisku na kiermasz można wy-
brać się w niedzielę. Stoiska będą 
czekać w godz. 11.00-17.00 w Po-
czekalni PKP na grodziskim dwor-
cu kolejowym.  EL

WYDARZENIE

Świąteczne kiermasze  
w ten weekend

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Pod takim hasłem pra-
cownicy toru kolarskiego 
w Pruszkowie prowadzą 
zbiórkę pieniędzy na 
spłatę zadłużenia wobec 
firmy Mostostal Puławy. 

P roblemy pruszkowskie-
go welodromu ciągną 
się od samego począt-
ku. Budowa obiektu, 

którego właścicielem jest Pol-
ski Związek Kolarski, kosztowa-
ła 92 mln zł. Rok po oddaniu do 
użytku okazało się, że obiekt na-
leży dodatkowo dostosować do 
wymogów Międzynarodowej Fe-
deracji Kolarskiej dotyczących 
homologacji i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Prace te wy-
konała firma Mostostal Puławy, 
wyceniła je na 5,3 mln zł. Jednak 
nie otrzymała zapłaty. Dziś dług 
wraz z odsetkami oscyluje wo-
kół kwoty 8 mln zł. 

Widmo licytacji obiektu po-
jawiło się już na początku tego 

roku. Wtedy do drzwi związku 
zapukał komornik. Kłopot w tym, 
że zlicytowanie ruchomości ja-
kie posiada związek nie pokryje 
całego długu. Wiele wskazuje na 
to, że prędzej czy później obiekt 
trafi pod młotek. 

Na taki scenariusz nie chcą  
zgodzić się pracownicy związ-
ku. W internecie zorganizowali 
zbiórkę na rzecz ratowania obiek-
tu znajdującego się w Pruszkowie. 

Ratujmy tor kolarski w Pruszkowie Jasełka i kiermasz dla 
Michała. Tata bez raka!

(jak np. w klinice Immunomedica 
w Warszawie). – Mimo ogromne-
go wsparcia rodziny, żony Małgosi 
oraz dwójki cudownych, pełnych 
energii dzieci, nie stać nas na po-
wyższe leczenie. Czasem rano za-
stanawiam się, ile może kosztować 
dzień z nimi. Dla mnie każdy jest 
bezcenny. Dlatego z całego serca 

– Zwracamy się z prośbą o po-
moc i ratunek dla toru kolarskie-
go w Pruszkowie. Ogromny dług 
i rosnące w zastraszającym tem-
pie odsetki spowodowane przez 
zaniedbania i niegospodarność 
osób, które były odpowiedzial-
ne za budowę toru do dzisiaj nie 
pozwalają na stabilne warunki 
do treningów naszym kolarzom 
ani na pracę ukierunkowaną na 
rozwój jednego z piękniejszych 
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PRUSZKÓW
Młody mieszkaniec 
Pruszkowa Michał 
Stanowski zmaga się 
ze złośliwą odmianą 
raka. W najbliższą 
środę na jego  
rzecz odbędzie się  
kiermasz i jasełka!

M ężczyzna od kil-
ku lat zmaga się 
z bardzo niebez-
pieczną chorobą. – 

Myxoid Liposarcoma to nowotwór 
złośliwy, który zaatakował mnie 
po raz pierwszy w 2015 roku. Od 
tej pory przeszedłem 3 skompli-
kowane operacje, 2 radioterapie, 
a obecnie jestem w trakcie trzeciej 
chemioterapii – zaznacza Michał.

Trwa zbiórka funduszy na le-
czenie mieszkańca Pruszkowa. 
Pieniądze pozwolą na zastoso-
wanie niestandardowych spo-
sobów leczenia w Polsce oraz 
wsparcie w terapii onkologicznej 

obiektów w Polsce – czytamy 
w ich wpisie. 

– Jeśli nie zaczniemy suk-
cesywnie spłacać zadłużenia 
względem wykonawcy (Mo-
stostal Puławy) tor zostanie 
zlicytowany. W obecnej chwili 
podpisana ugoda z Mostostalem 
Puławy daje nam czas do końca 
roku na spłatę 600.000 tysięcy 
złotych. Do spłaty jest łącznie  
8 milionów złotych – apelują o po- 
moc pracownicy. 

– Wszystkich, którzy chcą nam 
pomóc zapraszamy do obiektu, 
o którym opowiemy i pokażemy 
jak funkcjonuje – dodają.

Darowizny można dokony-
wać bezpośrednio na konto: Alior 
Bank 54 2490 0005 0000 4600 
3276 0040, lub poprzez formularz 
po kliknięciu w przycisk „Dokonaj 
wpłaty”. Wszystkim darczyńcom 
dziękujemy za wsparcie. Razem 
możemy uratować nasz prusz-
kowski welodrom!

Szczegóły na stronie: http://
www.arenapruszkow.pl/

Link do zbiórki: http://www.
arenapruszkow.pl/darowizna/
dokonaj/  AZ

Z całego serca 
proszę o wsparcie 
i Twój, choćby 
najmniejszy  
udział w zbiórce.

proszę o wsparcie i Twój, choć-
by najmniejszy udział w zbiórce 
– wyjaśnia Michał.

Jego historia poruszyła wie-
le osób, czego efektem jest zor-
ganizowanie jasełek i kiermaszu 
świątecznego połączonych ze 
zbiórką pieniędzy na leczenie 
Michała. Wydarzenie zaplano-
wano na środę, 19 grudnia, na 
godz. 18.00 w Centrum Kultu-
ry i Sportu w Pruszkowie.  EL
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84 mln zł na inwestycje. Jakie zadania 
zrealizuje Grodzisk w 2019 r.?

dróg oraz rozliczenie robót zle-
conych w 2018 r. Na liście dróg do 
budowy lub modernizacji zna-
lazły się  m.in. ul. Kierlańczy-
ków, ul. Wioślarska, ul. Batorego,  
ul. Traugutta, ul. Orzeszkowej czy 
ul. Marylskiego. 

Kolejną ważną i kosztowną po-
zycję stanowi zadanie pod hasłem 
„Rozbudowa i modernizacja szkół 
podstawowych”. Na przyszły rok 
planowana jest modernizacja SP 
nr 5, modernizacja szkoły w Izdeb-
nie Kościelnym oraz rozbudowa 
SP nr 2 na Westfala. Na wszyst-
kie te inwestycje zarezerwowa-
no 10 mln zł. Na budowę szkoły 
w miejscowości Szczęsne gmina 
przeznaczy 500 tys. zł. 

GRODZISK MAZ. 

Grodzisk Mazowiecki to 
kolejna gmina, która na 
swoich stronach zamie-
ściła projekt budżetu  
na 2019 r. Sprawdziliśmy 
jakich inwestycji może-
my się spodziewać  
na terenie gminy. 

Z acznijmy od kilku in-
formacji o finansach. 
Zgodnie z założenia-
mi dochody gminy  

w 2019 r. powinny wynieść prze- 
szło 307 mln zł. Wydatki oszaco-
wano na ponad 312 mln zł, a to 
oznacza, że planowany deficyt 
wyniesie ponad 5 mln zł. 

Na liście wydatków ważną po-
zycją są wydatki majątkowe, czy-
li inwestycje. W przyszłym roku 
grodziscy włodarze chcą na nie 
przeznaczyć 84 mln zł. A jakie po-
zycje znalazły się na liście zadań?

I tak najwięcej, bo aż 13 mln 
zł gmina przeznaczy na budowę 

Ważnym punktem w budże-
cie Grodziska Mazowieckiego 
jest budowa nowego przedszko-
la. Placówka ma powstać przy  
ul. Okrężnej i kosztować 3 mln zł. 

Na kontynuację modernizacji 
dworku Chełmońskich w Adamo-
wiźnie gmina przeznaczy niespeł-
na 3 mln zł. Na budowę hali przy  
SP 6 zarezerwowano 4 mln zł. Iden-
tyczną kwotę gmina przeznaczy 
na... budowę nowego ratusza, któ-
ry ma powstać na terenie za Wil-
lą Niespodzianka. Na przyszły rok 
planowana jest również moder-
nizacja boiska piłkarskiego przy 
al. Mokronoskich (2,3 mln zł) oraz 
budowa nowej strażnicy OSP Gro-
dzisk Mazowiecki (1,3 mln zł).  AZ
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Budynki czekają na mieszkańców 
nowoczesne budynki komunal-
ne. Inwestycja rozpoczęła się 
w kwietniu 2017 roku, a planowo 
jej finał miał nastąpić w połowie 
tego roku. Prace złapały „po-
ślizg” i udało się je zakończyć 
dopiero teraz. Tym samym Pia-
stów wzbogacił się o 37 miesz-
kań komunalnych.

Kiedy do nowych bloków 
wprowadzą się mieszkańcy? 
– Jeszcze chwilę musimy za-
czekać. Ale to są już tylko tygo-
dnie. Niestety nie uda nam się 
wprowadzić tam mieszkańców 

PIASTÓW

Jedna ze sztandarowych 
inwestycji w Piastowie 
dobiegła końca.  
Chodzi o domy komu- 
nalne, które powstały  
przy ul. Sułkowskiego.

N a działce w rejonie 
ulic Żółkiewskie-
go i  Sowińskiego 
wybudowano trzy 

przed świętami ze względu na 
procedury –  mówi nam Grze-
gorz Szuplewski, burmistrz 
Piastowa. – Mimo opóźnienia 
jesteśmy zadowoleni, że uda-
ło nam się zakończyć tę inwe-
stycję – dodaje.

O jakie procedury chodzi?  
To odbiory budowlane oraz 
procedurę związaną z uzyska- 
niem pozwolenia na użytkowa-
nie budynków. Wszystko wska-
zuje na to, że „prezent” w postaci 
nowych mieszkań dla 37 rodzin 
będzie nieco spóźniony.  AZ
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PRUSZKÓW
Remont zabytkowego 
pruszkowskiego dwor-
ca PKP miał zakończyć 
się w grudniu tego 
roku. Wiadomo już  
jednak, że prace  
potrwają dłużej. 

N a gruntowną moder-
nizację budynek przy 
stacji PKP w Prusz-
kowie czekał bardzo 

długo. Efekty prac od jakiegoś 
czasu widać już z zewnątrz, ale 
wciąż obecne rusztowania nie 
pozostawiają wątpliwości, że 
jeszcze sporo zostało do zrobie-
nia. – Prowadzone roboty obej-
mują kompleksową modernizację 
dworca z zachowaniem jego za-
bytkowego charakteru. Budynek 
otrzyma nową instalację elek-
tryczną i CO, zabezpieczenie 
przeciwpożarowe, monitoring, 
dźwig osobowy. Część dworca 
będzie klimatyzowana. Substancji 
nieruchomości, zgodnie z ma-
teriałami źródłowymi, zostanie 
przywrócony jej historyczny wy-
gląd. Odrestaurowane i odtwo-
rzone zostaną posadzki i stropy 
w pomieszczeniach oraz schody 
i poręcze na klatkach schodo-
wych, wykonany zostanie dach 
z historycznie udokumentowa-
nej dachówki typu „karpiówka”, 
a na elewacji zostaną odtworzo-
ne dawne napisy ujawnione po 

przez które w przypadku pożaru 
będzie mogła być prowadzona 
bezpieczna ewakuacja pasażerów 
i innych użytkowników dworca. 

Wygląd tych drzwi nie będzie 
jednak odbiegał od historycz-
nego. – Dbałość o zachowanie 
historycznego wyglądu nieru-
chomości i wszystkich detali wią-
że się w oczywisty sposób często 
długotrwałymi uzgodnieniami i z 
potrzebą indywidualnego zama-
wiania wielu elementów, detali, 
materiałów wykończeniowych itp. 

Remont dworca potrwa dłużej

Nie pozostaje to bez wpływu na 
tempo robót i płynność dostaw 
materiałów budowlanych oraz 
wykończeniowych. Jednocze-
śnie wymagane w technologii bu-
dowlanej następstwo robót nie 
pozwala na przyśpieszenie prac  
– zaznacza rzecznik PKP S.A.

– W trosce o zachowanie wszyst-
kich zaleceń i dochowanie uzgod-
nień z konserwatorem zabytków 
na wniosek wykonawcy robót bu-
dowlanych została podjęta decyzja 
o wydłużeniu terminu zakończenia 
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prac o 14 tygodni, czyli do koń-
ca lutego 2019 r. Po tym terminie 
Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego i Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków przystą-
pią do odbioru końcowego robót. 
Warto dodać, że bieżące uzgod-
nienia i generalnie dobra współ-
praca z konserwatorem zabytków 
rokują  szybkim i bezproblemo-
wym odbiorem konserwatorskim 
robót – dodaje Stigler.

Po zakończeniu remontu 
budynek ma w pełni zaspokoić 

zdjęciu tynków – mówi nam Mi-
chał Stigler, rzecznik prasowy 
PKP S.A.

Jak dodaje, w trakcie prac po-
jawiło się wiele okoliczności, któ-
rych nie można było przewidzieć, 
a wymagały one dodatkowych 
uzgodnień. – Dla zachowania 
zaleceń konserwatorskich ca-
łość robót prowadzona jest z naj-
wyższą starannością i dbałością 
o detale architektoniczne w tro-
sce o zabytkowy wygląd dworca. 
Uzgodnieniu z konserwatorem 
zabytków podlegają nie tylko ele-
menty architektoniczne budyn-
ku, stolarka okienna i drzwiowa, 
wzór terakoty, krój czcionki czy 
wloty odwodnienia deszczowe-
go, ale też elementy drobne, takie 
jak np. zegar dworcowy i włącz-
niki elektryczne w poczekalni. 
Wiele elementów budynku, ta-
kich jak np. wspomniana stolarka 
okienna i drzwiowa, dachówka, 
terakota itp., zostały wykonane 
na indywidualne zamówienie 
ze względu na znaczny stopień 
zniszczenia pierwotnych mate-
riałów, który ujawnił się dopiero 
po zdjęciu wierzchniej warstw – 
wyjaśnia Stigler.

Takich szczegółów jest więcej. 
Z uwagi na odbiegający od histo-
rycznego charakteru budynku 
wygląd drzwi wejściowych, na 
których ze względów bezpie-
czeństwa należałoby umieścić 
klamki antypaniczne, koniecz-
ne stało się zainstalowane drzwi 
całkowicie zautomatyzowanych, 

potrzeby pasażerów i użytkow-
ników dworca. Jednocześnie 
zgodnie ze swoim zabytkowym 
charakterem na stanowić sie-
dzibę Książnicy Pruszkowskiej 
im. H. Sienkiewicza. – Poza po-
mieszczeniami związanymi z ob-
sługą podróżnych i biblioteką na 
dworcu planowane są także inne 
punkty o charakterze handlowo-
-usługowym. PKP S.A. prowadzą 
obecnie rozmowy z potencjalny-
mi najemcami – zapewnia przed-
stawiciel PKP.  EL

Niecodzienny widok mogli 9 grudnia 
obserwować mieszkańcy Brwinowa 
w samym centrum miasta. Nieczynne 
targowisko zostało zabezpieczone ta-
śmami, na miejscu pojawiła się policja 
i saperzy. Pierwsze informacje o tym, 
że w tym miejscu dzieje się coś nie-
pokojącego otrzymaliśmy od naszych 

czytelników. – Policja i saperzy w cen-
trum Brwinowa, targowisko miejskie 
zamknięte i otaśmowane – zaalarmo-
wał Mateusz. Okazuje się, że na tar-
gu znaleziono… pocisk. – Zgłoszenie 
otrzymaliśmy przed godz. 11.00. Na 
terenie targowiska znaleziono niebez-
pieczny przedmiot, prawdopodobnie 

pocisk. Teren został zabezpieczony, na 
miejsce wezwany został patrol saper-
ski, który zabrał ładunek – tłumaczy-
ła podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Jak dodaje, nikomu 
nic się nie stało. Nie było też potrze-
by ewakuacji.  EL

BRWINÓW

Na targowisku
znaleziono pocisk
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Piastowski urząd poszukuje prze-
woźnika, który przez cały przyszły 
rok będzie woził mieszkańców po 
mieście. Linię P-1 wyróżnia zdecydo-
wanie najdłuższa trasa, licząca po-
nad 14 km. Natomiast linia P-2 ma 
trasę o długości 5 km. Urząd obli-
czył, że łączna ilość przewidywanych 

wozokilometrów od 2 stycznia 
2019 do końca grudnia to dla li-
nii P-1 ponad 86,6 tys. km oraz dla 
P-2 blisko 33 tys. km. Kursy na obu 
liniach będą odbywały się od po-
niedziałku do soboty z wyjątkiem 
świąt. Przejazdy będą bezpłatne.  
W każdym pojeździe zamontowany 

będzie nadajnik GPS, aby śledzić ich 
lokalizację. Do przetargu zgłosiły się 
cztery firmy. Wszystkie złożone 
oferty mieszczą się w zakładanym na 
to zadanie budżecie. Najniższą ofer-
tę złożyła firma Markpol z Mielca. 
Na rozstrzygnięcie przetargu trze-
ba jeszcze poczekać.  SD

PIASTÓW

Jest przetarg na linie 
autobusowe P-1 i P-2

R E K L A M A

Rolnicy zablokowali A2
powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego organizowane są 
objazdy – mówiła nam „na go-
rąco” podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Rolnicy protestowali ponie-
waż zablokowano im możli-
wość sprzedaży produktów na 

REGION

Kierowców, którzy  
w środowy (12 grudnia) 
poranek chcieli dostać 
się do stolicy autostradą 
A2, spotkała niemiła 
niespodzianka.  
To niezapowiedziany 
protest rolników.

R olnicy od  godz. 7.00 
pojawili się na wy-
sokośc i  bramek 
w Brwinowie i za-

blokowali przejazd w kierunku 
Warszawy. Utworzył się gigan-
tyczny korek, który sięgał zjaz-
du w Grodzisku Mazowieckim. 
– Protestujący stoją około 300 
metrów przed bramkami (od 
strony Grodziska w kierunku 
Pruszkowa – przyp. Red.). Ro-
bimy wszystko by zadbać za-
równo o bezpieczeństwo osób 
protestujących jak i kierowców. 
Na MOP Brwinów otworzyliśmy 
bramy, by kierowcy mogli zje-
chać z autostrady. Na terenie 

PRUSZKÓW
W poniedziałek  
10 grudnia na konferen-
cji prasowej prezydent 
Pruszkowa Paweł  
Makuch powołał  
swoich zastępców.  
To Beata Czyżewska  
i Konrad Sipiera.

P onad miesiąc minął 
już od wyborów sa-
morządowych. Za ste-
rami pruszkowskiego 

urzędu zasiadł Paweł Makuch. 
Fotel prezydenta objął 23 listo-
pada. W czasie gdy włodarze oko-
licznych gmin powoływali swoich 
zastępców Makuch urząd spra-
wował sam. 

10 grudnia na konferencji pra-
sowej powołał swoich zastępców. 
– Tak jak wcześniej podkreśla-
łem nie decydowałem się na 
wybór zastępców z przyczyn 
tak naprawdę niezależnych ode 
mnie. Chodziło mi tak napraw-
dę o zbudowanie porozumienia 
i zgody w radzie. Rozmowy były 
prowadzone bardzo długo i in-
tensywnie. Od samego począt-
ku podkreślałem zależało mi na 
spięciu wszystkich ugrupowań 
znajdujących się w radzie miasta. 
Biorąc pod uwagę wyniki wybo-
rów i to jak mieszkańcy Prusz-
kowa zadecydowali o podziale 
mandatów zdecydowałem się na 
prowadzenie rozmowy z dwoma 

Obywatelska, 4 radnych Wspól-
nie Pruszków Rozwijamy. Warto 
zaznaczyć, że w prezydium rady 
zasiadają przedstawiciele SPP, 
KO oraz WPR. 

Od wtorku 11 grudnia prace 
jako wiceprezydenci miasta roz-
poczeli Beata Czyżewska z SPP 
oraz Konrad Sipiera z PiS. – Pa-
ni Beacie jak i panu Konradowi 
bardzo serdecznie chciałbym 
podziękować za zgodę na ob-
jęcie tej funkcji. Czeka nas 
bardzo ciężka praca. Odbyli-
śmy wiele rozmów ustalających 
zakres naszej odpowiedzialno-
ści i współpracy. Myślę, że bę-
dzie nam dane  doprowadzić do 

zgody, pojednania i do tego, że 
zaczniemy pracować na rzecz 
mieszkańców naszego miasta. 
Raz jeszcze chciałbym pod-
kreślić, że wybór osób z tych 
ugrupowań podyktowany jest 
wyborem mieszkańców nasze-
go miasta. Dla mnie z dniem  
5 listopada skończyła się kam-
pania zaczęliśmy ciężką pięcio-
letnią pracę na rzecz naszego 
miasta – pokreślił raz jeszcze 
prezydent Makuch. 

Prezydent Makuch powołał zastępców

Za wybór na stanowiska po-
dziękowali również nowo wybra-
ni wiceprezydenci. 

Chciałam podziękować panu 
prezydentowi za to wyróżnie-
nie. Wydaje mi się, że w obec-
nych czasach  płeć ma troszkę 
mniejsze znaczenie. Liczy się 
zaangażowanie i zapał do pra-
cy. Mam nadzieję, że ten zapał 
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zarówno ja jak i mój kolega po-
każemy i nie będziemy chcieli 
zawieść ani pana prezydenta ani 
naszych mieszkańców – zazna-
czyła na konferencji wiceprezy-
dent Beata Czyżewska.

Podziękowania wygłosił 
również wiceprezydent Kon-
rad Sipiera: Serdecznie chciał-
bym podziękować za zaufanie 

największymi ugrupowaniami 
i zaproponowanie im współpra-
cy w zakresie powołania na wi-
ceprezydentów przedstawicieli 
z Samorządowego Porozumienia 
Pruszkowa oraz Prawa i Sprawiedli- 
wości – mówił na konferencji pra-
sowej Paweł Makuch, prezydent 
Pruszkowa. 

– Tak naprawdę rozmawiając 
z SPP w mojej ocenie rozmawia-
łem również z Koalicją Obywa-
telską, która nawiązała bardzo 
ścisłą współpracę ze zwycięskim 
w radzie ugrupowaniem. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować 
wszystkim radnym z ugrupowa-
nia z którego się wywodzę, czyli 

Wspólne Pruszków Rozwijamy. 
Każdy z nich bez wyjątku miał 
swój udział w rozmowach zwią-
zanych z dojściem do tego poro-
zumienia – dodał Makuch.

Pruszkowską radę tworzy  
23 radych. Zgodnie z głosami 
mieszkańców podział mandatów 
wygląda następująco: 9 radnych 
– Samorządowe Porozumienie 
Pruszkowa, 6 radnych Prawo 
i Sprawiedliwość, 4 radnych – 
Platforma.Nowoczena Koalicja 

i powierzoną mi rolę. Ze swojej 
strony deklaruje pełne zaan-
gażowanie i chęć do ciężkiej 
pracy. Chciałbym powtórzyć 
to co powiedział pan prezy-
dent. Kampania wyborcza już 
dawno za nami. Cel wszyscy 
mamy wspólny. To miasto 
Pruszków. Zabieramy się do 
cieżkiej pracy.  AZ

My jesteśmy dla Pruszkowa, Wszyscy 
radni są dla Pruszkowa. Dla mnie 
dwie, trzy, cztery literki przed 
nazwiskiem absolutnie nie mają 
żadnego znaczenia – powiedział 
prezydent Makuch

Rolnicy  
protestowali bo 
zablokowano 
im możliwość 
sprzedaży pro 
duktów na 
krajowym rynku. 

krajowym rynku. – Blokujemy 
obydwa pasy tuż przed Pruszko-
wem. Chcemy, by poprzez taką 
formę akcji konsumenci zrozu-
mieli, co my czujemy. Zostaliśmy 
zablokowani na polskim ryn-
ku, tak właśnie jak podróżujący  
– mówili w rozmowie z portalem 
naszemiasto.pl rolnicy.

Protest został zakończony 
około godz. 17.00.  AZ



P i ą t e k ,  1 4  G R U D N I A  2 0 1 8
W I A D O M O Ś C I10

Do Szpitala Powiatowego na prusz-
kowskim Wrzesinie trafił właśnie 
nowoczesny sprzęt i aparatura me-
dyczna. To kolejny krok do pod-
noszenia standardów w lecznicy.  
– Z radością chciałbym poinfor-
mować o kolejnych zakupach no-
woczesnego sprzętu i aparatury 

medycznej dla Szpitala Powiatowego 
w Pruszkowie. Ze wspólnej dotacji 
władz i rady miasta Pruszkowa oraz 
zarządu i rady powiatu pruszkow-
skiego placówka nasza wzbogaciła 
się o wideokolonoskop do badań 
diagnostycznych przewodu pokar-
mowego, specjalistyczne łóżka na 

salę pooperacyjną i sale intensyw-
nego nadzoru, kardiomonitory oraz 
wyposażenie Poradni Rehabilitacyj-
nej (wirówki do hydromasażu rąk i 
nóg, laser, lampa Sollux). Wartość 
dotacji to ponad 200 tys. zł – zazna-
cza Tomasz Sławatyniec, dyrektor 
Szpitala na Wrzesinie.  EL

PRUSZKÓW

Szpital na Wrzesinie  
bogatszy o nowy sprzęt

                                                      Grodzisk Mazowiecki,  14 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap IV

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.  
Dz. U z 2017 r. poz. 1945) w związku z uchwałą Nr 211/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3, zmienionej uchwałą Nr 340/2012 z dnia 22 maja 2012 r. oraz uchwałą  
Nr 643/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap IV wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają po:
1) od północy – po północnych granicach działek ew. nr 20 i 5/3 z obrębu 54; 
2) od wschodu – po wschodnich granica działek ew. nr 5/3 i 5/4 z obrębu 54; 
3) od południa – po południowych granicach działek ew. nr 5/4, 30 i 22/1 z obrębu 54; 
4) od zachodu – po zachodnich granicach działek e. nr 22/1, 21/2 i 20 z obrębu 54.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się  
w dniach od   27 grudnia 2018 r. do 21 stycznia  2019 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9,  
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godzinie 
17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2019

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  4 lutego 2019r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą 
na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu  
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-
należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do  4 lutego 2019r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

REGION

Wojewoda mazowiecki 
opublikował listę inwe-
stycji, które otrzymają 
dofinansowanie w ra-
mach „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2018”. 

O dotacje ubiegały 
się powiaty i gminy 
z całego Mazowsza. 
Łącznie do woje-

wody wpłynęło 128 wniosków  
(37 od samorządów powiatowych, 
91 z gmin). Na liście zadań, któ-
re otrzymają pieniądze znalazły 
się również inwestycje z nasze-
go regionu. 

Powiaty
Spośród inwestycji powiato-
wych z naszego regionu na do-
tacje liczyć może jedynie powiat 
grodziski. Na rozbudowę drogi 

Gminy
Z 91 wniosków o dofinansowanie 
złożonych przez gminy wybra-
no 48, które otrzymają pienią-
dze. Gmina Żabia Wola otrzyma 
845 tys. zł na budowę ul. Śląskie-
go i Krańcowej. Gmina Brwinów 
wnioskowała o dofinansowanie 
w wysokości 2,1 mln zł na bu-
dowę ul. Wolności w Parznie-
wie (więcej o tej inwestycji tutaj). 

Dofinansowania a drogi rozdane.  
Kto dostanie pieniądze?

Natomiast gmina Jaktorów otrzy-
ma 3 mln zł na rozbudowę ul. 
3 Maja w miejscowości Henry-
szew oraz miejscowości Grądy. 
W ramach zadania przebudowane 
zostaną również istniejące sie-
ci: energetyczna, telekomuni-
kacyjna, wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna oraz wybudowa-
ne zostanie oświetlenie uliczne.

Im się nie udało
Nie wszystkim jednak udało się 
znaleźć w gronie gmin, które na 
swoje zadania otrzymały dodat-
kowe środki. Kto jeszcze ubiegał 
się o dofinansowanie, ale pie-
niędzy nie otrzyma? To gmina 
Milanówek (wniosek o środki na 
przebudowę ul. Herberta. gmi-
na Brwinów (II etap ul. Wolno-
ści), gmina Raszyn (rozbudowa  
ul. Złote Łany w Dawidach), gmi-
na Grodzisk Mazowiecki (budowa 
ulic Króliczej i Drozda w miejsco-
wościach Adamowizna, Szczęsne 
i Odrano-Wola), gmina Pruszków 
(przebudowa ul. Stalowej), gmina 
Nadarzyn (przebudowa jezdni ul. 
Pieczarkowej w Starej Wsi).  AZ
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powiatowej Stare Kłudno – Żu-
ków wraz z budową skrzyżowa-
nia z drogą Chrzanów – Żuków 
– Czubin i budową chodnika na 
fragmencie tej drogi w miejsco-
wości Żukow powiat grodziski 
dostanie 2,2 mln zł. Cała in-
westycja pochłonie przeszło  
4 mln zł. Z naszego regionu tyl-
ko powiat grodziski wniosko- 
wał o dofinansowanie.

O G Ł O S Z E N I E

BRWINÓW

Brwinowski urząd  
unieważnił kolejny  
przetarg na rewaloryza-
cję zabytkowego obiek-
tu. Jednak dzień później 
pojawiło się już nowe 
postępowanie. Poszuki-
wania wykonawcy  
trwają. Co jeśli oferty 
znowu będą zbyt  
wysokie lub nie  
wpłynie żadna?

P ałac w Brwinowie nie 
ma szczęścia. Na po-
czątku udało się zna-
leźć wykonawcę, który 

zajął się przywracaniem świet-
ności budynku. Nic nie zwia-
stowało problemów... Niestety 
pojawiły się opóźnienia, wyko-
nawca żądał kwot wyższych niż 
ustalone w przetargu, w efekcie 
gmina rozwiązała umowę. 

Pojawił się też inny problem. 
Kilka ostatnich przetargów zakoń-
czyło się fiaskiem. W ostatnim po-
stępowaniu wpłynęła tylko jedna 
oferta, w dodatku znacznie wy-
kraczająca poza ustaloną przez 
urząd cenę. Po unieważnieniu 
przetargu, zaledwie jeden dzień 
później pojawił się kolejny. Pyta-
nie czy w końcu uda się znaleźć 
firmę, która zajmie się pałacem. 

– Nadal szukamy wykonawcy. 
Nie mamy w tej chwili tyle pie-
niędzy żeby rozstrzygnąć prze-
targ w cenie 11 mln zł, czyli tak 
jak przedstawiała się jedyna ofer-
ta złożona w ostatnim przetargu. 
Gdyby było więcej ofert, być może 
trzeba byłoby przemodelować bu-
dżet – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Przyczy-
ną ogłoszenia nowego przetar-
gu jest to, że na trzy dni przed 
terminem składania ofert jedna 
z firm poprosiła o przedłużenie 
terminu i możliwość obejrzenia 
pałacyku. Z tym, że tutaj nie było 
podstaw prawnych żeby coś takie-
go zrobić. Ponieważ wizja w tere-
nie była wcześniej przewidziana, 
a przepisy nie przewidują z te-
go tytułu przedłużenia terminu 

Kolejny przetarg na Pałac  
w Brwinowie zakończony fiaskiem... 

składania ofert. Tak więc ogłosili-
śmy kolejny przetarg. Może teraz 
otrzymamy nie tylko jedną ofer-
tę, a więcej – dodaje. 

Zapisy w nowym przetargu nie 
różnią się praktycznie niczym  
od poprzedniego. Co jeśli i w tym 
przypadku nie uda się go roz-
strzygnąć? – Jeśli w tym przetar-
gu nie rozstrzygnie się, to będzie 
trzeba zastanowić się nad tym 
tematem w styczniu z radnymi. 
Czy kontynuować ten temat, czy 
dołożyć środki do tej inwestycji. 
Trzeba pamiętać, że mamy ok. 3,5 
mln zł dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej. Szkoda byłoby zmar-
nować tę kwotę. Jeszcze jeden 
przetarg i będziemy mogli pod-
jąć konkretne działania – odpo-
wiada Kosiński.  SD
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Babilon MMA  
w Raszynie!

SZTUKI WALKI

15 grudnia w Raszynie 
odbędzie się gala  
Babilon MMA 6.  
Zmierzą się przedstawi-
ciele dywizji piórkowej 
Damian Zorczykowski 
(5:2, 1 KO, 3 Sub)  
i Adrian Kępa  
(5:3, 3 KO, 2 Sub).

N a chwilę gmina  
Raszyn stanie się 
małą stolicą MMA, 
czyli mieszanych 

sztuk walki. Dla wielu osób 
będzie to kolejne zetknięcie 
się z tego typu zawodami, inni 
pojawią się po raz pierwszy. 
Jedno jest pewne, możecie li-
czyć na naprawdę duże emo-
cje sportowe!

Po raz czwarty pochodzą-
cy z Łomży Damian Zorczy-
kowski zawalczy w organizacji 
Babilon MMA. W pierwszym 

starciu pokonał na punkty 
Michała Folca, w drugim mu-
siał uznać wyższość Krystia-
na Krawczyka, zaś w trzecim 
występie zdeklasował Łuka-
sza Kaśniewskiego. W zawo-
dowym MMA ma na koncie  
5 zwycięstw i 2 porażki. 

Natomiast Adrian Kępa sto-
czy swój pierwszy pojedynek 
w klatce Babilon MMA. Ale nie 
jest to jego debiut w miesza-
nych sztukach walki. W za-
wodowym MMA odniósł pięć 
zwycięstw, ale doznał też trzy 
porażki. Był mistrzem Śląska 
i wicemistrzem Polski amator-
skiego MMA.

To nie będzie jedyny po-
jedynek. Publiczność obejrzy 
jeszcze dwa inne starcia. O pas 
mistrza Babilon MMA w dywi-
zji półśredniej zmierzą się Da-
niel Skibiński i Paweł Pawlak. 
W batalii w wadze średniej na-
przeciwko siebie staną Rafał 
Haratyk i Maciej Różański.

Start imprezy 15 grudnia, 
o godz. 19.00 w Centrum Spor-
tu Raszyn.  SD
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„Ciastko z bajką… od kuchni” to cy-
kliczne spotkania dedykowane zarów-
no tym najmłodszym, jak i starszym. 
Zawsze na takie potkanie zapraszany 
jest znany gość. Tym razem będzie to 
Omenaa Mensah. Większość Omenę 
kojarzy z telewizji. Dziennikarka i pre-
zenterka jest również założycielem  

i prezesem fundacji Omenaa Founda-
tion. Fundacja prowadzi wiele rozmaitych 
projektów. Jednym z nich jest budowa 
szkoły w Ghanie. Nic więc dziwnego, że 
i nadchodzące „Ciastko” ma na celu po-
moc dzieciom. – Już teraz zapraszamy 
na kolejne „Ciastko z bajką… od kuchni”. 
Na razie zdradzimy tylko, że odwiedzi 

na Amma Omenaa Mensah. Będziemy 
zbierać fundusze, by pomóc dzieciom  
w Afryce razem z Omenaa Foundation 
– zachęcają organizatorzy ze Stowarzy-
szenia Możesz. Spotkanie odbędzie się 
15 grudnia o godz. 13.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piastowie. Wstęp 
to jedyne 10 zł.  AZ

SPOTKANIE

Omenaa Mensah gościem 
„Ciastka z bajką”

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Idea dzielenia się  
i ratowania jedzenia 
dotarła do Pruszkowa. 
Przy ulicy Kraszewskie-
go powstaje  
pierwsza w mieście 
Jadłodzielnia.  
Zacznie funkcjonować 
jeszcze przed  
świętami.  

S kąd wziął się pomysł na 
takie miejsce w Prusz-
kowie?– Jadłodzielnia 
powstaje z inicjatywy 

Stowarzyszenia Jaspis. Znaleźli-
śmy kiedyś informacje o ruchu 
foodsharing, następnie poje-
chaliśmy na konferencję po-
święconą foodsharingowi, sporo 
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poczytaliśmy. I postanowiliśmy, 
że będziemy działać. Zasada jest 
prosta. To ruch oddolny, spo-
łeczny, najważniejsze jest aby 
znaleźć miejsce w którym ja-
dłodzielnia może zacząć funk-
cjonować. Nam takie miejsce 
przy ul. Kraszewskiego udało się 
pozyskać dzięki pomocy władz 
powiatu pruszkowskiego. Po-
mieszczenie jest w bardzo złym 
stanie, musimy je wyremonto-
wać od zera – mówi nam Artur 
Pawełczyński, jeden z inicjato-
rów przedsięwzięcia.

W Jadłodzielni będzie moż-
na zostawić jedzenie, którego 
nie potrzebujemy, mamy za du-
żo, obawiamy się, że może się 
zepsuć, a nie chcemy go wy-
rzucać. Z tego miejsca będzie 
mogło ono trafić do tych osób, 
które odwiedzą Jadłodzielnię 
będąc w potrzebie. – Ktoś, kto 
jest potrzebujący może przyjść, 

zobaczyć co tam jest, wziąć tyle 
ile potrzebuje. Anonimowo, ni-
kogo o nic nie pytając. To głów-
na zaleta, bo ludzie wstydzą się 
przyznawać, że są w trudnej sy-
tuacji – dodaje Pawełczyński.

Jadłodzielnia ma zacząć 
funkcjonować jeszcze przed 
świętami, czyli 22 grudnia. To 
dobry moment, bo w tym cza-
sie w wielu domach pojawia się 
nadwyżka jedzenia. To także 
okres, kiedy osoby w trudnej 
sytuacji odczuwają ją jeszcze 
boleśniej. Warunkiem urucho-
mienia tego miejsca jest jednak 
przeprowadzenie odpowiednie-
go remontu. A do tego potrze-
ba pieniędzy. Nie jest to duża 
kwota, więc przy mobilizacji 
ludzi dobrej woli, szybko po-
winno udać się ją zebrać. Elek-
troniczna zbiórka prowadzona 
w serwisie Zrzutka.pl: https://
zrzutka.pl/v9k7uz.  EL

Mistrzyni w wyścigach  
psich zaprzęgów

Właśnie zakończył się sezon Dry 
Land, czyli wyścigów w warun-
kach bezśnieżnych. Beata star-
towała, m.in. na Mistrzostwach 
Łotwy i Mistrzostwach Polski 
w klasach BJ (pies i rower) oraz 
C0 (4 psy i wózek) z podobnym 
wynikiem, bo przywiozła dwa 
medale z Łotwy (srebro i brąz) 
i dwa srebrne z Mistrzostw Pol-
ski – sukcesem mieszkanki chwali 
się grodziski magistrat.

Wyścigi psich zaprzęgów to 
zmagania nie tylko człowieka. 
Najstarszy pies w zaprzęgu pa-
ni Beaty ma już 11 lat. Leja jest 

PSIE ZAPRZĘGI

Beata Pawłowska-Sielec-
ka, grodziszczanka  
i wielokrotna mistrzyni 
w wyścigach psich za-
przęgów, kończy sezon 
medalami zawodów  
w Polsce i na Łotwie.

N iewiele osób wie, że 
w tej dość nietypo- 
wej dyscyplinie miesz- 
kanka Grodziska jest 

jedną z najbardziej utytułowa-
nych zawodniczek. W sezonie je-
siennym zdobyła siedem medali, 
wcześniej sięgając po takie tytu-
ły jak mistrzostwo Polski, Europy 
i wicemistrzostwo świata. Tego-
roczne występy Beata Pawłowska-
-Sielecka zakończyła zdobyciem 
srebra i brązu na Mistrzostwach 
Łotwy i dwóch srebrnych medali 
na Mistrzostwach Polski.

– Pani Beata startuje w zawa-
dach psich zaprzęgów już od 17 lat. 

psem zaprzęgowym i uwielbia 
biegać. – Złamałabym jej serce, 
gdybym zostawiła ją w domu, 
dlatego, że jest trochę wol-
niejsza od młodszych psiaków. 
A zaprzęg biegnie tak szybko, 
jak najwolniejszy z psów – mó-
wi Beata Pawłowska-Sielecka.  
– W grudniu odpoczywamy, a od 
stycznia rusza sezon zimowy. 
Mam nadzieję, że spadnie śnieg, 
bo wtedy będę mogła potrenować 
trochę na saniach przed wyjaz-
dem na Mistrzostwa Świata do 
Francji, które odbędą się w koń-
cu stycznia – dodaje.  EL

Ruszyła wycinka  
przy ul. Poznańskiej

Przymiarki do wycinki kil-
kudziesięciu drzew ruszyły już 
w 2015 r. Topole pod topór mia-
ły trafić w ubiegłym roku. Oka-
zało się, że Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich (zarządca  
ul. Poznańskiej) musiał sprawdzić, 
które drzewa należy wyciąć oraz 
uzyskać wszystkie zgody. Wycin-
kę znów trzeba było przesunąć.

W październiku MZDW poin-
formowało, że wycinka ma być 
przeprowadzona jeszcze w tym 
roku. – Do wycinki zaplanowane 
zostało około 40 drzew – mówi 
nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW. – Wykonawca 
ma termin na realizacje zadania 
do 15 grudnia – dodaje.

Obecnie MZDW ma zgodę na 
wycinkę 26 drzew. – Na usunięcie 

PRUSZKÓW

Topole rosnące wzdłuż 
drogi wojewódzkiej  
nr 718 poszły pod  
topór. Wyciętych  
zostanie 40 drzew.

K ilkudziesięciome- 
trowe topole rosną-
ce przy ul. Poznań-
skiej w Pruszkowie 

wpisały się w krajobraz mia-
sta. Problem w tym, że drze-
wa były dość kłopotliwe dla 
działkowców i kierowców. 
Po większych ulewach i wi-
churach łamały się, a konary 
spadały na jezdnię i ogród-
ki działkowe.

drzew z ul. Poznańskiej, odci-
nek na wysokości ogródków  
działkowych, zostały wydane 
dwie decyzje nr 6/2018 i 21/2018 
zezwalające na wycinkę 24 sztuk 
topoli kanadyjskich oraz 1 szt. 
brzozy brodawkowatej i 1 szt. 
klonu jesionolistnego – infor-
muje Mirosława Pawlak z Wy-
działu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta w Pruszkowie.

Dobra wiadomość jest taka,  
że wycięte topole zostaną zastą- 
pione innymi drzewami. – Za-
rządca drogi został zobowiązany 
do nasadzenia drzew w ramach 
kompensacji przyrodniczej 
w ilości 24 sztuk. Będą to lipa 
drobnolistna, klon zwyczajny, 
dąb czerwony – dodaje Miro-
sława Pawlak.  AZ
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Inwestycja rozpoczęła się w paź-
dzierniku. Natomiast kilka dni temu 
(6 grudnia) odbyła się uroczystość 
podpisania aktu erekcyjnego oraz 
wmurowania kamienia węgielnego. 
Tego dnia burmistrz gminy Brwinów 
podkreślał jak ważna jest budowa 
przedszkola w Żółwinie. Placówka 

będzie miała sześć oddziałów i po-
mieści 150 dzieci. Budynek będzie 
się składać z dwóch kondygnacji 
– parteru wraz z poddaszem użyt-
kowym. Znajdą się w nim sale zajęć, 
sala wielofunkcyjna, sala jadalna, po-
mieszczenia pomocnicze: szatnie i sa-
nitariaty, pokój pielęgniarki, logopedy 

i psychologa, pomieszczenia admini-
stracyjne i porządkowe, kuchnia wraz 
z zapleczem. Przy budynku ma po-
wstać parking, boisko oraz plac zabaw 
m.in. z piaskownicą, karuzelą, bujaka-
mi, zestawem zabawowym. Zostaną 
też wykonane nasadzenia zieleni. War-
tość inwestycji to blisko 9 mln zł. SD

BRWINÓW

Wmurowali kamień węgielny 
w ścianę powstającego 
przedszkola

V JARMARK 
PRODUKTÓW 
REGIONALNYCH 
I RZEMIOSŁA 
ARTYSTYCZNEGO

15 i 16
grudnia 2018 r. 
od godz. 13.00

Siedziba Zespołu 
„Mazowsze” 
ul. Świerkowa 2
Otrębusy

WSTĘP WOLNY

Wydarzeniu towarzyszą 
koncerty biletowane
www.mazowsze.waw.pl

ŚWIĘTA ZA PASEM 

R E K L A M A

NADARZYN
Pojawiły się skargi, 
że nadarzyńska straż 
gminna nie reaguje na 
zgłoszenia dotyczące 
ulatniającego się fetoru 
z sortowni śmieci
przy ul. Turystycznej.

W tej sprawie napisał 
do nas Rafał, który 
twierdzi, że straż 
miejska nie reagu-

je na zgłoszenia mieszkańców do-
tyczące smrodu. – 6 grudnia od 
godzin porannych z okresowy-
mi przerwami utrzymywał się 
fetor gnijących śmieci, dociera-
jących z sortowni śmieci fi rmy 
Hetman. W godzinach popołu-
dniowych zaczął narastać. O go-
dzinie 20.02 zgłosiłem to do straży 
gminnej, która odmówiła inter-
wencji twierdząc, że nic nie może. 
Po kilkukrotnym żądaniu inter-
wencji funkcjonariusz stwierdził, 
iż może tylko zapisać zgłoszenie, 
którego prawdopodobnie sądząc 
po treści i tonie funkcjonariusza 
nawet nie próbował potwierdzić, 
a tym bardziej zainterweniować 
u źródła wydobywającego się odo-
ru – czytamy w wiadomości na-
desłanej do naszej redakcji.

Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie ze strażą gminną. Po-
prosiliśmy aby funkcjonariusze 

odnieśli się do zarzutów czytel-
nika Rafała. – Zgłoszenie zosta-
ło przyjęte telefonicznie w dniu 
6 grudnia ok. godziny 20. W tym 
czasie funkcjonariusze byli 
w trakcie innej interwencji, którą 
zakończyli ok. godz. 21. Bezpo-
średnio po jej zakończeniu uda-
li się na wskazaną w zgłoszeniu 
ulicę gdzie nie potwierdzili za-
pachów, o których mowa w zgło-
szeniu. Następnie pojechali na 
ul. Turystyczną do PU Hetman.
Tam okazało się, że hale są po-
zamykane, a na zewnątrz nie ma 
żadnych pojazdów oczekujących 
na rozładunek – informuje nas 
Adam Piskorz, komendant Straży 
Gminnej w Nadarzynie.

Komendant tłumaczy, że w tego 
typu interwencjach straż gminną 
ograniczają przepisy. – Funkcjo-
nariusze nie są wpuszczani przez 
dyspozytora na teren sortowni 
i jedyne ustalenia jakie robią 

Hetman uciążliwy dla mieszkańców. 
Straż gminna nie reaguje?

Wigilijne spotkania 
dla osób samotnych

tyle szczęścia. Są osoby, których 
nie stać nawet na skromne świę-
ta, są takie, które nie mają pra-
cy, nie mają bliskich. Właśnie 
dla nich organizujemy specjal-
ną wieczerzę wigilijną – czyta-
my w zaproszeniu.

Wigilia dla osób samotnych od-
będzie się również w Grodzisku 
Mazowieckim. W sobotę, 22 grud-
nia o godz. 10.00 władze miasta 
i ośrodek pomocy społecznej za-
praszają do Mediateki. Nie za-
braknie życzeń, poczęstunku, 
świątecznych akcentów i ko-
lędowania. Specjalnie dla ze-
branych wystąpi Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta.

Największa miejska Wigilia 
dla potrzebujących odbędzie się 
w Pruszkowie. Jak już informo-
waliśmy, 24 grudnia, o godz. 16.00 
na boisku przy szkole podstawo-
wej nr 2 prawdziwą świąteczną 
wieczerzę przygotowuje Mariusz 
Szwed, znany mieszkańcom na-
szego regionu jako sąsiad i po-
pularny szef kuchni. EL

wykonywane są przed firmą. 
W trakcie odsłuchiwania rozmowy 
telefonicznej nie padło stwierdze-
nie, że strażnik nie przyjmie zgło-
szenia i nie podejmie czynności. 
Strażnik nadmienił, że w opar-
ciu o obowiązujące przepisy stra-
że gminne czy miejskie nie mają 
uprawnień do prowadzenia czyn-
ności w sprawach o wykrocze-
nia z art. 171 w zw z art. 16 Usta-
wy o odpadach – mówi Adam Pi-
skorz. – W takich przypadkach 
mamy obowiązek niezwłocznie 
udać się na miejsce, sprawdzić 
jakiego rodzaju jest zapach, je-
śli zgłaszający jasno wskazu-
je źródło strażnicy jadą w dane 
miejsce i ustalają, czy hale nie są 
pootwierane lub nie występują 
inne okoliczności potwierdzają-
ce interwencje. Jeśli interwencja 
jest potwierdzona przeprowa-
dzają rozmowę z kierownikiem 
obligując go do zabezpieczenia 
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REGION
Wigilie dla osób, które 
nie mają bliskiej rodziny 
lub znajdują się w trud-
nej sytuacji odbędą się 
w tym roku w Milanów-
ku, Grodzisku Mazowiec-
kim i Pruszkowie.

Świąteczne spotkanie 
połączone z dziele-
niem się opłatkiem, 
posiłkiem i kolędo-

waniem już za kilka dni w Mi-
lanówku. Wigilia dla samotnych 
i potrzebujących odbędzie się 
16 grudnia o godz. 16.00 w Miej-
skiej Hali Sportowej przy ul. Ża-
bie Oczko. – Przed nami święta 
Bożego Narodzenia, wigilijny stół 
w rodzinnym domu, choinka, 
kolędy, prezenty. W wielu do-
mach będzie skromnie, ale na 
pewno nie zabraknie radości 
i ciepła. Nie wszyscy jednak mają 

pomieszczeń w taki sposób, by 
zapachy nie powodowały uciąż-
liwości dla innych – dodaje.

Zatem postanowiliśmy zwrócić 
się wójta gminy Nadarzyn i spy-
tać: co w tej sprawie robi urząd? 
– Jeżeli mamy zgłoszenie w spra-
wie nieprawidłowości zapacho-
wych czy hałasu z Hetmana to 
przekazujemy taką informacje 
do referatu ochrony środowiska. 
Jadą od nas dwie lub trzy osoby, 
spisują z tego wyjazdu notatkę 
i urząd wysyła ją do WIOŚ. To in-
stytucja nadzorująca działalność 
tego typu przedsiębiorstw. Na-
stępnie WIOŚ przeprowadza kon-
trole. Oprócz tego sami staramy 
się rozmawiać z fi rmą i docie-
kać z czego wynikają uciążliwo-
ści. Uzyskujemy różne odpowie-
dzi. Raz że nie zadziałały fi ltry, 
raz że brama się zacięła do hali 
– mówi Dariusz Zwoliński.

Czy ta sprawa jest nierozwią-
zywalna? – Jako rada gminy wy-
stosowaliśmy apel do marszałka, 
z prośbą o rozpatrzenie możli-
wości przeniesienia ten instala-
cji w inne miejsce. W tej chwili 
umiejscowienie Hetmana wypada 
w środku Nadarzyna. Będziemy 
dalej próbowali z jednej strony 
doprowadzić do sytuacji żeby te 
uciążliwości były jak najmniej-
sze, a z drugiej strony będziemy 
szukali możliwości wyprowadze-
nia tej fi rmy z naszego terenu. 
Zobaczymy czy nam się to uda 
– skwitował wójt Zwoliński. SD
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SPOTKANIE
Muzeum Dulag 121 
zaprasza na wyjątkowe 
rodzinne warsztaty 
bożonarodzeniowe. 
Impreza odbędzie się 
29 grudnia o godz. 16.00.

J ak co roku w ostatnią so-
botę grudnia zostanie zor-
ganizowane „Kolędowanie 
nadziei”. To już stały punkt 

w kalendarzu kulturalnym Prusz-
kowa. Tym razem warsztaty 
bożonarodzeniowe odbędą się 
w Młodzieżowym Domu Kultury, 
który wspólnie z Muzeum Dulag 
121 i Muzeum Bajek, Baśni i Opo-
wieści organizuje to wydarzenie. 

Atrakcji jak zwykle nie zabrak-
nie. – Obok opowieści świątecz-
nej i wspólnego kolędowania 
będziemy miedzy innymi budo-
wać z klocków, tworzyć ilustracje 
przestrzenne i książeczki pop-
-up, a także konstruować me-
chaniczne zabawki oraz bawić 
się z Bajkostworami – wylicza-
ją organizatorzy. – Oprócz tego 

Kolędowanie nadziei

Aleksandra Tkaczyk, wspólnie 
z zespołem w składzie Przemy-
sław Skałuba i Mariusz Dropek, 
nauczy nas kilku bożonarodze-
niowych kolęd i pastorałek. Na 
uczestników czekają również 
gwiazdkowe prezenty i słodki 
poczęstunek! – dodają.

Celem „Kolędowania” jest za-
chęcenie mieszkańców do wspól-
nego spędzania czasu i połączenia 
tradycji kolędowania z twórczy-
mi warsztatami dla małych i du-
żych. – Podczas tegorocznego 

Kolędowania Nadziei dołączymy do 
zbiórki organizowanej przez Fun-
dację Świętego Mikołaja. Wszyst-
kie fundusze zebrane podczas wy-
darzenia zostaną budowę szko-
ły dla dzieci z Aleppo – jednego 
z tych miast, które podczas woj-
ny w Syrii ucierpiały najbardziej 
– podkreślają organizatorzy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 
23 grudnia w Muzeum Dulag 121 
tel: (22) 758 86 63, dulag@dulag121.pl.
Wstęp wolny (liczba miejsc 
ograniczona!). AZ
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Wyśpiewana poezja
W tegoroczne mikołajki 
odbył się konkurs poezji 
śpiewanej. Uczniowie szkół 
z terenu powiatu grodziskie-
go mogli zaprezentować 
swój talent wokalny i pokazać 
„co im w duszy gra”.

W Zespole Szkół Tech-
nicznych i Licealnych 
w Grodzisku Mazo-
wieckim już trady-

cyjnie zorganizowano konkurs, 
który ma na celu m.in. promowa-
nie młodych artystów. Występy so-
lowe, duety, z akompaniamentem, 
podkładem muzycznym lub bez – 
wszystkie zebrały brawa od licznej 
widowni, którą stanowili nauczyciele, 
opiekunowie, ale przede wszystkim 

uczniowie kibicujący swoim koleżan-
kom i kolegom.

Podczas konkursu można było usły-
szeć znane piosenki, ale także i te już 
nieco zapomniane utwory: „Nasza kla-
sa”, „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, 
„Biały dmuchawiec”, „Damą być” czy 
„Dni, których nie znamy”.

Młodzi wykonawcy zaprezentowa-
li się profesjonalnie. Wysoki poziom 
konkursu doceniła publiczność, ale 
i jury. Każdy, kto pokazał się tego dnia 
na scenie otrzymał dyplom za udział. 
Jury w składzie: przewodnicząca Wio-
letta Hajdus – Dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Grodzisku Maz., 
Andrzej Chojnacki – Dyrektor ZSTiL 
w Grodzisku Maz., Halina Olszewska 
– Dyrektor Oddziału Banku Pekao 
S.A. w Grodzisku Maz., Maria Barań-
ska – redaktor Radia Bogoria oraz 
Barbara Madzelan-Sadoś – Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

w Starostwie Powiatu Grodziskiego  
musiało jednak podjąć decyzję, kto 
był najlepszy. 

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych I miejsce zajęła Julia Kucharska 
z LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie, 

II miejsce – Marta Żak ze SLO nr 5 
w Milanówku, III miejsce – Zuzanna 
Kozioł z ZSTiL nr 2 w Grodzisku Maz; 
wśród szkół gimnazjalnych i podsta-
wowych zwyciężyła Zuzanna Kajka ze 
SP nr 6 w Grodzisku Maz, II miejsce 
zajął duet Yuryna Fedysh i Krystian 
Embradora z Gimnazjum nr 2 z Gro-
dziska i III miejsce przypadło Aleksan-
drze Szmajkowskiej i Sandrze Sielskiej 
z ZSP w Międzyborowie. Wyróżnie-
nia w obydwu kategoriach otrzymali: 
Emilia Kowalska z ZS nr 1 w Grodzi-
sku Maz., Karolina Krośnia i Monika 
Marek z ZS im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku Maz., Izabela Wawer 
z ZSP w Jaktorowie i Julia Woźniak 
z ZSP w Międzyborowie.

Upominki dla uczestników zosta-
ły ufundowane przez Starostwo Po-
wiatu Grodziskiego i Bank Pekao S.A.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego

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

Już od początku grudnia 
w gminie Michałowice można 
wyczuć świąteczną aurę. 
Czy to za sprawą świątecz-
nych warsztatów, kiermaszu, 
czy mikołajkowych przedsię-
wzięć wszyscy mieszkańcy, 
a zwłaszcza Ci najmłodsi, mo-
gli nastrajać się na ten magicz-
ny czas, który już niebawem 
zagości w każdym domu.

D zieci z Nowej Wsi, sołec-
twa Komorów i Granicy 
uczestniczyły w warszta-
tach robienia świątecznych 

pierników. W prawdzie warsztaty były 
dedykowane dla najmłodszych miesz-
kańców, ale dorośli – rodzice i dziadko-
wie – bardzo chętnie pomagali swoim 
podopiecznym, bawiąc się przy tym bar-
dzo wybornie. Zajęcia zostały sfi nan-
sowane z funduszów sołeckich/osiedla.

Natomiast w komorowskiej szkole, 
2 grudnia odbył się już po raz piąty - kier-
masz świąteczny "Szkoła dla rękodzieła". 

Dodatkową atrakcją kiermaszu były 
warsztaty plastyczne dla dzieci. Orga-
nizatorem kiermaszu oraz pomysłodawcą 
tego projektu była Renata Sobczak-Macio-
cha, nauczycielka z komorowskiej szkoły.

Na najmłodszych mieszkańców gmi-
ny czekała także masa atrakcji z oka-
zji Mikołajek.  

7 grudnia na mikołajkowy obiad 
z niespodziankami, blisko dwadzie-
ścioro dzieci zaprosiła warszawska 
restauracja „Si” oraz radna i sołtys 
Michałowic-Wsi Adriana Król-Popiel.

8 i 9 grudnia to już Mikołajki w sołec-
twach. W Nowej Wsi, Michałowicach-
-Wsi, Opaczy Małej i Pęcicach Małych 
na dzieci czekała masa atrakcji i  słod-
kości. Oczywiście nie zabrakło także 
wizyt Mikołajów i prezentów. 

Najmłodszym mieszkańcom radość 
chcieli także podarować mieszkańcy 
gminy Michałowice, z których inicja-
tywy odbył się „Pochód Moto-Mikołajów”. 
Patronat nad nim objął Zarząd Osiedla 
Komorów. Moto-Mikołaje w asyście po-
licji przejechali przez gminę, po to by 
spotkać się z najmłodszymi mieszkań-
cami i obdarować ich słodkościami, a na 
ostatnim przystanku spędzić wspólnie 
czas przy ognisku i kiełbaskach.

ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA 
W GMINIE MICHAŁOWICE
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

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

• Firma „Probet”  sp. z o.o. oddział 
Grodzisk Mazowiecki poszukuje 
pracowników do sprzątania 
obiektów z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności 
(nie jest to wymóg konieczny). 
Gwarantujemy umowę 
o pracę. Prosimy  
o telefoniczne zgłoszenie 
pod nr tel.798 912 400. 

• Sprzątanie biur 
w Pruszkowie. Godziny: 
15-20 (pon-pt).
Tel. 727-003-831 
lub 510-011-347 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom za miastem 
535-487-338 

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

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

• Sprzedam lub wynajmę  
pawilon handlowo-
usługowy 72m, Piastów 
601751183 tanio

Do pracy na budowie. 
Możliwe zakwaterowanie. 
Wysokie wynagrodzenie. 
Kontakt Przemysław: 
662-102-871 

Firma sprzątająca 
zatrudni do sprzątania 
na terenie marketu Tesco 
Piastów.  
Praca jako stała 
lub dodatkowa.
Stawka za 1h / 10,10 netto, 
za noc za 1h/12,00 netto 
Kontakt pani Olga 
517246836  

• Firma transportowa poszukuje 
kierowców kat. C + E na PL 
(+48) 504-206-446 

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

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

• Poszukiwany 
Pracownik Ochrony 
na obiekt przemysłowy 
zlokalizowany 
w Parzniewie. 
System pracy 24/48. 
Tel. 727-003-831 
lub 510-011-347

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

Starsza Pani
poszukuje spokojnej 
lokatorki do odrębnego 
pokoju, 15m2. 
Łazienka i kuchnia 
do wspólnego użytku. 
Atrakcyjne cena 
w zamian za pomoc 
w pracach domowych 
i higienicznych. 
Centrum Pruszkowa, 
winda, Vpiętro. 
Kontakt 22 758 63 24

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis, 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka, prześwietlanie 
drzew owocowych; 
512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• Hydraulik, 535-872-455 

• Kredyty bankowe 
www.procesuj.pl 
887887559 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

DAM PRACĘ

• Poszukiwany Pracownik 
Ochrony na obiekt 
przemysłowy zlokalizowany 
w Parzniewie. 
System pracy 24/48. 
Tel.727 033 831 
lub 510 011 347 

• PRZEPROWADZKI 
885-72-72-72 

• Studnie
tel.: 601-231-836 

• SKUP AUT ZA 
GOTÓWKĘ, SZYBKI 
DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

Usługi remontowe, 
instalacje 
elektryczne 
tel. 537199522 

• Usługi księgowe 
tel. 506 t947 531 

• 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 

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Plac Wolności 18, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 511 12 07 08, 660 99 42 99
sklep.korona@op.pl
       / KORONA.GRODZISK

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Piastowa 
informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, zo- 
stał wywieszony, w okresie 10.12.2018 r. –  31.12.2018r., 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę. Wykaz zamieszczony jest również na 
stronie internetowej www.piastow.pl”

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,  

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn – 

www.nadarzyn.pl (BIP) oraz 
na tablicach ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Gminy Nadarzyn 
został zamieszczony wykaz 

nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1-1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) – dalej Prawo budowlane została wydana w dniu 4 grudnia 2018 r. decyzja Nr 647/II/2018 
o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24/III/2017 z dnia 24 stycznia 2018 r., znak: 
WI-III.7840.7.49.2015.JS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 4. Szlak Pruszków  
– Grodzisk Mazowiecki od km 18+011 do km 30+989. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. 
Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów 
oraz kolektorów. Budowa lub przebudowa peronów. Budowa miejsc parkingowych oraz dojść do przejść podziemnych. 
Przebudowa przejazdu kolejowego. Budowa lub przebudowa przejść podziemnych. Przebudowa mostów oraz wiaduktu. 
Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia 
zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa lub przebudowa 
sieci trakcyjnej. Przebudowa kabli zasilaczy trakcyjnych. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”,
Teren objęty wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę: działki ew.: nr 11/1, nr 18, nr 87, obręb 0017 Parzniew,   
nr 1/10 z obrębu 0012 Brwinów – miasto, w gminie Brwinów, nr 1/8 z obrębu 0024 Milanówek, nr 33/24 z obrębu 
05-15 Milanówek, w gminie Milanówek, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy: 
1) „Przejścia pod torami w km 18+500”, w zakresie zwiększenia wymiarów w planie szybów windowych oraz 

zmianie rozmieszczenia w planie ścianek szczelnych;
2) „Wiaduktu kolejowego z dojściem na peron w km 22+180”, w zakresie zwiększenia wymiarów w planie szybów 

windowych, zwiększeniu zakresu prac o rozbiórkę istniejącego i budowę nowego segmentu łączącego wyjście na 
peron z chodnikiem wzdłuż ul. Biskupiej wyposażonego w windę i zadaszenie chodnika, zwiększeniu zakresu prac 
o budowę dojścia do windy na peron oraz zmianie rozmieszczenia w planie ścianek szczelnych;

3) „Przejścia pod torami w km 26+080”, w zakresie zmiany rozmieszczenia o raz zwiększenia wymiarów w planie 
szybów windowych, na zwiększeniu zakresu prac o rozbiórkę i budowę nowego wyjścia usytuowanego od strony 
ul. Krakowskiej oraz  zmianie rozmieszczenia w planie ścianek szczelnych.

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

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

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

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu  14 grudnia 2018 r. 
WI-III.7840.7.49.2015.JS/JK
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