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Droga przed terminem, ale są problemy
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Blisko pół roku 
przed planowanym 
terminem GDDKiA 
oddała do użytku 
pięciokilometrowy 
fragment trasy S8. 
Jednak kierowcy po 
tygodniu korzystania 
z wylotówki „punktują” 
drogowców. 

B udowa zamiejskiego 
odcinka trasy S8 Sa-
lomea – Wolica ruszy-

ła w drugiej połowie 2013 r. 
Firma Strabag, która zwycię-
żyła w przetargu musiała nie 
tylko przygotować projekt 

Uwagi kierowców po oddaniu do użytku odcinka trasy S8 między węzłami w Opaczy i Jankach
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ekspresówki. Na jej barkach 
spoczywa również budowa tra-
sy. W ubiegły piątek (17 lipca) 
do użytku oddany został 5-ki-
lometrowy odcinek. Zaglądamy 
zatem na budowę by dowie-
dzieć się, jak wylotówkę oce-
niają kierowcy i czy jest szansa, 
by pozostały fragment także 
został oddany przed terminem. 

Dziś do dyspozycji kierow-
cy mają nie tylko tzw. miejski 
odcinek S8 Salomea – Opacz. 
Od tygodnia na węźle w Opaczy 
można skręcić również na „za-
miejski” fragment, który obec-
nie prowadzi do drogi krajowej 
nr 8. Docelowo trasa ma po-
zwolić kierowcom dotrzeć do 
Paszkowa, ale na odcinku od 
Janek wciąż prowadzone są 

prace. Drugi etap budowy S8, 
który ma stanowić połączenie 
trasy od węzła Janki Male do 
skrzyżowania z drogą woje-
wódzką 72, także trwa. Pojawia 
się pytanie: czy i tu jest szansa 
na zakończenie prac przed wy-
znaczonym terminem. Drogo-
wcy nie potwierdzają, ale nie 
mówią też nie. – Kontrakt ma 
zakończyć się w grudniu. Je-
śli oddanie do użytku frag-
mentów trasy będzie możliwe 
przed tym terminem, to nie za-
mierzamy tej drogi „trzymać” 
– twierdzi Agnieszka Stefań-
ska, rzecznik warszawskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Uwagi kierowców po oddaniu do użytku odcinka trasy S8 między węzłami w Opaczy i Jankach
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PRUSZKÓW
Czytelnicy 
obawiają się 
o stan zabytkowego 
wiatraka na 
terenie dawnego 
gospodarstwa Hosera. 
Uspokajamy. 
Czeka go renowacja. 

Zabytkowy wiatrak po renowacji wróci na miejsce
Teren przy ul. Żbikowskiej 
51 to jeden z mniej znanych 
pruszkowskich zabytkowych 
obszarów. Ukryty na obrze-
żach miasta służył niegdyś ja-
ko gospodarstwo produkcyjne 
i ogrodnicze rodziny Hose-
rów. Budynek zarządcy, staj-
nia, szklarnia, piwnica, spichlerz 

i mur powstały w latach 1896-
1898. Niewiele później pojawił 
się wodociąg z wiatrakiem zasi-
lającym pompę wodną. Całość 
wpisana jest do rejestru i chro-
niona przez konserwatora.

Do naszej redakcji dotar-
ły niepokojące informacje, 
że wspomniany wiatrak nie 

góruje już nad gospodarstwem. 
– Uprzejmie proszę o podjęcie 
pilnej interwencji. W ostatnim 
czasie zabytkowa konstrukcja 
z niewiadomych przyczyn zo-
stała zdemontowana i aktualnie 
składowana jest na terenie pose-
sji. Zdemontowaniu zabytkowe-
go wiatraka towarzyszą również 

inne prace prowadzone na te-
renie dawnego gospodarstwa. 
Może zachodzić obawa, iż za-
bytkowy wiatrak zostanie znisz-
czony lub trwale zdemontowany 
– alarmuje jeden z czytelników. 

WiĘceJ  8

„Wielkie wesele”
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

Nawet gwałtowna burza nie 
przeszkodziła w projekcji 
„Panaceum”, widzowie nie 
zawiedli. A w najbliższą 
niedzielę 26 lipca w ramach 
Pruszkowskiego Kina Letniego 
zobaczymy komedię „Wielkie 
wesele”. Zapraszamy na pl. Jana 
Pawła II o godz. 21.30.  2

Przedszkole 
w rozbudowie

MICHAŁOWICE

Według planu modułowy obiekt 
przy istniejącym przedszkolu na 
ulicy Szkolnej ma do 15 sierpnia 
być gotowy, a we wrześniu 
przyjąć 75 dzieci w trzech 
oddziałach. Prace rozpoczęto, 
ale czy zakończą się na czas?  6

Centrum 
pod lupą

RASZYN

Mieszkańcy Raszyna 
w ankietach wystawili cenzurkę 
dla Centrum Medycznego. 
– Wstępnie możemy powiedzieć, 
że zastrzeżenia wobec działania 
Centrum dotyczą przede 
wszystkim czasu oczekiwania 
na wizytę u lekarza – twierdzi 
Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.  4

REKLAMA
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„Wielkie wesele”
w Kinie Letnim
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Kolejne projekcje  
w ramach 
Kina Letniego:
•	2 sierpnia  

Labirynt 
•	9 sierpnia  

Zniewolony 
•	 16 sierpnia  

Non-stop 
•	23 sierpnia  

Sekretne życie Waltera Mitty
•	30 sierpnia  

Jobs

PRUSZKÓW
Na Pruszkowskie 
Kino Letnie nie ma 
mocnych. Nawet 
gwałtowna burza nie 
przeszkodziła  
w projekcji „Panaceum”, 
widzowie nie zawiedli. 
A w najbliższą niedzielę 
zobaczymy komedię 
„Wielkie wesele”. 

Choć 19 lipca, dwie godziny 
przed startem seansu, nad 
Pruszkowem przeszła pogo-
dowa nawałnica, to chętnych 
obejrzenia filmu nie brakowa-
ło. A oglądać było co, bowiem 
thriller „Panaceum” trzymał 
w napięciu do końca.

W nabliższą niedzielę,  
26 lipca, kolejny seans w ra-
mach Kina Letniego. Zoba-
czymy amerykańską komedię 
„Wielkie wesele”, której reżyse-
rem jest Justin Zackham. Elllie 
(Diane Keaton) i Don (Robert 
de Niro) dawno się rozwiedli 
i trudno powiedzieć aby się lubi-
li. Spotykają się na ślubie adop-
towanego syna, na którym ma 
się też pojawić jego biologicz- 
na matka. Kobieta głęboko 
wierząca. Ellie i Don, dla do-
bra pana młodego, udają więc 
kochające się małżeństwo. 

Zapraszamy w niedzielę  
26 lipca o godz. 21.30 na pl. Ja-
na Pawła II w Pruszkowie. Pod-
czas „Wielkiego wesela” duża 
porcja śmiechu gwarantowa-
na. Wstęp na seans bezpłatny.

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Me-
dia. W tym roku sponsorem 
głównym jest Odyssey – nowy 
salon marki Nissan w Prusz-
kowie. Partnerami projektu 
są: Auto Service Zalewscy, 
Decathlon Okęcie, Maximus 
Fashion Center, Praktiker 
Polska, Uczelnia Technicz-
no-Handlowa im. Heleny 
Chodkowskiej.  (GOL)  

Oddanie do użytku fragmentu 
S8 sprawiło, że na al. Krakow-
skiej w Raszynie aut jest mniej. 
Łatwo to dostrzec, ponieważ 
ten fragment krajowej „ósemki” 
jest uznawany za jedną z najbar-
dziej zatłoczonych dróg w kraju. 
Złośliwi twierdzą jednak, że ten 
spadek liczby samochodów nie 
jest związany z otwarciem trasy, 
a zamknięciem ul. Mszczonow-
skiej w Jankach. – Zakres prac 
realizowanych przez GDDKiA 
obejmuje remont dojazdu do wia-
duktów. Na samych wiaduktach 
przy centrum handlowym Janki 
nie planujemy robót – mówi nam 
Agnieszka Stefańska.

Zamknięcie Mszczonowskiej 
i wdrożenie nowej organizacji ru-
chu nie do końca podoba się kie-
rowcom. – Trasa trasą, ale kto 
dopuścił do wprowadzenia takiej 
organizacji ruchu, jak nigdzie nie 
ma znaków. Nie wiadomo gdzie 
i jak jechać. Zero oznaczeń jak 
od Nadarzyna jechać na S8, zero 
oznaczeń jak jechać na trasę. Nie 
wiadomo gdzie się kierować – wy-
licza czytelnik Krzysztof. – Czy 
w tym kraju nauczymy się w koń-
cu porządnie ustawiać oznako-
wanie? – pyta. 

Rzeczniczka GDDKiA podkre-
śla, że tego rodzaju problemu już 
nie ma. – Faktycznie dostaliśmy 
informację, że na węźle Sokołow-
ska są problemy z oznakowaniem. 
Znaki zostały już uzupełnione, 
więc kierowcy nie powinni mieć 
problemów – mówi.

Kierowcom trudno się dziwić, 
ponieważ tymczasowa organizacja 

Dokończenie ze str. 1

w kierunku Katowic czy Warsza-
wy, ale przy próbie wjazdu na 
węzeł wyboru już nie ma. Wybu-
dowano łącznicę, która umożliwia 
wjazd tylko na nitkę w kierun-
ku stolicy. – Dlaczego nikt nie 
zaprojektował tu normalnego 
węzła? – pyta czytelnik Marek. 
I dodaje: – W tej sytuacji nawet 
po zakończeniu budowy całego 
odcinka trzeba będzie nadkładać 
drogi, bo wjazd będzie możliwy 
albo przez autostradę i obwod-
nicę, albo przez al. Krakowską. 
Pogratulować pomysłodawcom 
tego rozwiązania... 

GDDKiA chce, by S8 sięga-
ła aż do Radziejowic. Nie chodzi 
jednak o wytyczenie nowej trasy, 
a o rozbudowę krajowej „ósemki” 
do parametrów ekspresówki. In-
westycję podzielono na dwa eta-
py. Fragment od Przeszkody do 
Paszkowa wybuduje firma Przed-
siębiorstwo Usług Technicznych 
Intercor. A co z odcinkiem Prze-
szkoda – Radziejowice? Agnieszka 
Stefańska: – Tu wciąż analizujemy 
oferty złożone w przetargu. Plano-
wany termin podpisania umowy 
z wybranym wykonawcą to trze-
ci kwartał 2015 roku. 

ruchu faktycznie nie jest idealna. 
O ile przejazd w kierunku Krako-
wa odbywa się po progach krajo-
wych w Jankach i Raszynie, to już 
przedostanie się na trasę katowic-
ką to większa gimnastyka. Z Ra-
szyna należy przedostać się na 
krajową „siódemkę” i stąd przez 
drogę wojewódzką nr 721 dotrzeć 
do wylotówki na Katowice. Do-
jazd od strony stolicy jest nieco 
wygodniejszy, ponieważ można 
wykorzystać istniejące drogi – na-
leży dojechać trasą S2 do węzła 
Opacz i tu skręcić na nowo wybu-
dowany fragment. Kłopot w tym, 
że kierowcy z Pruszkowa, Piasto-
wa czy Brwinowa muszą nadłożyć 
w tym przypadku drogi. Taka or-
ganizacja ruchu będzie obowią-
zywać do czasu otwarcia węzła 
„Warszawa Janki”. Na tym węźle 
będzie możliwy już bezpośredni 
wjazd na trasę, ale na finał prac 
trzeba poczekać.

Kierowcy uważają, że minus 
drogowcom należy się za węzeł 
Sokołowska. Mają wrażenie, że 
zapomniano o dodatkowych „śli-
makach”. Na Sokołowskiej moż-
na co prawda zjechać z trasy, bez 
względu czy poruszamy się nitką 
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Droga przed terminem, 
ale pojawiły się problemy
Uwagi kierowców po oddaniu do użytku odcinka trasy S8 
między węzłami w Opaczy i Jankach

Burza zrywała dachy, powaliła drzewa
REGION
Co prawda w naszym 
regionie nie doszło 
podczas niedzielnej 
(19 lipca) burzy do tak 
poważnych strat jak 
w innych częściach kraju, 
ale spokojnie nie było.

Strażacy z powiatu pruszkowskie-
go musieli interweniować ponad 
sto razy. – Niedziela była jednym 
z bardziej pracowitych dni od po-
czątku roku. Głównie napływały 
do nas zgłoszenia dotyczące po-
walonych drzew i gałęzi. Wzywa-
no nas też do zerwanych dachów, 
zabezpieczenia mienia czy pod-
topień. Cały czas usuwamy po-
walone drzewa. Sprzątamy inne 
obiekty porozrzucane przez wi-
churę – mówił w poniedziałek kpt. 

Karol Kroć, rzecznik Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. W powie-
cie grodziskim zgłoszenia doty-
czyły głównie połamanych drzew.

Burzowa nawałnica skończyła 
się dramatycznie dla dwóch rodzin 
z naszego regionu. W Piastowie 
od uderzenia pioruna wybuchł 
w niedzielę w jednym z domów 
pożar. Rodzinie udało się w porę 
uciec. Ogień gasiło dziewięć za-
stępów straży pożarnej, ale mi-
mo ich wysiłków dom nie nadaje 
się do mieszkania. Małżeństwo 
z dwójką dzieci liczy na pomoc, 
która pozwoli wykonać naprawę 
dachu i zniszczonych pomiesz-
czeń. – Na szczęście nie ucierpiała 
konstrukcja domu, jednak znisz-
czenia są ogromne. Potrzeba 100 
tysięcy złotych, aby zrealizować 

wszystkie prace. Środki zbieramy 
dla państwa Kingi i Piotra, którzy 
są rodzicami ośmiomiesięczne-
go Kubusia oraz sześcioletniej 
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Ady – mówi Katarzyna Wójci-
kowska, jedna z organizatorek 
akcji pomocy poszkodowanym. 
W działania zaangażowane jest 

Stowarzyszenie Możesz, na które-
go konto można dokonywać wpłat: 
PKO BP S.A. IIIo/W-wa 93 1020 
1097 0000 7102 0133 5801. Ko-
niecznie z dopiskiem: „DAROWI-
ZNA DLA POGORZELCÓW”.

Dzień wcześniej żywioł znisz-
czył budynek jednorodzinny 
w Żelechowie. – Jak relacjonu-
ją mieszkańcy w jednej chwili do 
domu wpadła trąba powietrzna, 
która poczyniła ogromne stra-
ty. Został zerwany dach, odpa-
dła część ściany, stan sufitów jest 
tragiczny – przedstawia sytuację 
Elena Niedźwiecka, sołtys Oj-
rzanowa. Starsze małżeństwo 
wraz z córką i wnuczką liczą na 
pomoc. Trwa zbiórka materiałów 
budowlanych. Rodzinę można 
też wspomóc finansowo. Potrze-
ba 100 tys. zł.  (SD, JM) 

 Zerwany dach domu w Piastowie

REGION
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Warsza-
wie apeluje do osób, które mogą 
zostać dawcami o pomoc w uzupeł-
nieniu zapasów „płynu życia”. Krwi 
zaczyna brakować nawet w tych gru-
pach, które uznawane są za popular-
ne. – W chwili obecnej ilość zapasów 

magazynowych krwi w Centrum 
Krwiodawstwa zmniejszyła się do 
krytycznego poziomu. Krew do szpi-
tali wydawana jest wyłącznie na ratu-
nek życia. W tym właśnie momencie 
oddając krew można uratować ko-
muś życie – czytamy w komunika-
cie RCKiK. Dawcą może zostać każdy 

zdrowy człowiek w wieku od 18 do  
65 lat. W naszym regionie krew moż-
na oddawać w każdy wtorek w godz. 
9.30-12.30 w Szpitalu Zachodnim 
w Grodzisku Mazowieckim. Chęt-
ni mogą zgłaszać się też do siedziby 
Centrum Krwiodawstwa w Warsza-
wie przy ul. Saskiej 63/75. (EL)

Apel centrum do dawców: 
krew jest pilnie potrzebna

Dodatki Przedszkolak 2015 
i Przewodnik Edukacyjny
REGION
Już 21 sierpnia na 
łamach Gazety WPR 
i Portalu Wpr24  
pojawią się dwa 
tematyczne dodatki 
– Przedszkolak 2015 
i Przewodnik  
Edukacyjny.

W odpowiedzi na powta-
rzające się zapytania czy-
telników przygotowujemy 
specjalny wakacyjny prze-
gląd przedszkoli prywatnych 
oraz zajęć dodatkowych dla 
dzieci i młodzieży. Dodatki 
ukażą się 21 sierpnia i będą 
prezentować wybrane pla-
cówki z regionu pruszkow-
skiego i grodziskiego.

Korzyści z zamieszczenia  
prezentacji:

•  publikacja w Gazecie WPR, 
21 sierpnia

•  publikacja na portalu 
WPR24

•  promocja dodatków  
na naszym facebookowym 
profilu

•  500 egzemplarzy Gazety 
WPR z dodatkiem będzie 
dystrybuowane podczas 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego, 23 sierpnia na 
pokazie filmu „Sekretne 
życie Waltera Mitty”.
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Zapraszamy do współpracy
 

Grupa  Wpr Media Sp. z o.o.
ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków

Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy: reklama@wprmedia.pl

Zrywany asfalt na jezdni
PRUSZKÓW
Z drogi wojewódzkiej 
nr 701 przebiegającej 
przez Pruszków zniknęły 
fragmenty nakładki.

Co więc się dzieje na DW701? 
Trwają tam remonty cząstko-
we. – Regularnie podejmuje-
my takie prace. W zależności 
od aury ruszamy z działania-
mi w kwietniu lub maju – wy-
jaśnia Monika Burdon, rzecznik 

Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie.

Czy obecne prace dadzą ocze-
kiwany efekt? Burdon: – Działa-
nia mają na celu zlikwidowanie 
powstałych nierówności. Zrywa-
ne są fragmenty jezdni, które ule-
gły największym zniszczeniom.

 Prace na drodze wojewódz-
kiej nr 701 trwają i niewyklu-
czone, że nastąpią chwilowe 
utrudnienia. Nie powinny jed-
nak sparaliżować ruchu.  (JM) 
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PODKOWA LEŚNA
Podkowiański magistrat ogłosił 
przetarg na przebudowę fragmentu 
ul. Akacjowej, od ul. Wschodniej do 
ul. Sosnowej. Nawierzchnia zostanie 
poszerzona, jezdnia główna będzie 
połączona z ulicami poprzecznymi. 
Konieczna jest też przebudowa zjaz-
dów. – Projekt został wykonany trzy 

lata temu. Musieliśmy sprawdzić 
niezbędne parametry i możemy za-
jąć się pracami – mówi Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy. Kierowcy 
jadący Akacjową w końcu zapomną 
o nierównościach. – Nawierzchnia 
zostanie wykonana z kostki betono-
wej. Do tej pory fragment Akacjowej 

między Wschodnią a Sosnową był 
jedynym nieutwardzonym. Niedłu-
go ten stan ulegnie zmianie – za-
pewnia Tusiński. Lokalny magistrat 
czeka na składanie ofert do 29 lip-
ca. Po tym czasie wyłoni wykonaw-
cę prac, który będzie miał 60 dni 
na realizację zadania. (JM)

Akacjową pojedziemy po 
nawierzchni z kostki betonowej 

Piątek, 24 Lipca 2015
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW 
Kolejarze mają gotowy 
plan funkcjonalno-
-przestrzenny dla 
pruszkowskiego dworca 
kolejowego. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to jest szansa, 
że zabytkowy obiekt zyska 
nowe oblicze już w 2017 r.

B udynek dworca w Prusz-
kowie powstał w 1924 
roku. Zaprojektowany 

przez Romualda Millera obiekt 
jest utrzymany w dworkowym 
stylu, a detalami nawiązuje do 
architektury barokowej. Dworzec 
powinien być wizytówką Prusz-
kowa, ale jest raczej antyreklamą. 
Dlaczego? Ponad 90-letni budy-
nek czasy świetności ma dawno za 
sobą. Zaniedbany i nieremontowa-
ny od lat szpeci krajobraz miasta. 

Początkowo władze Pruszko-
wa zabiegały o przejęcie budyn-
ku dworcowego. Dzięki temu to 
miasto mogłoby przeprowadzić 
jego remont. Jednak spółka PKP 
SA, właściciel obiektu, zerwała 
rozmowy i postanowiła remont 
przeprowadzić sama. Praktycz-
nie od początku tego roku trwała 
inwentaryzacja obiektu dworco-
wego. Następnie kolejarze zabrali 
się za opracowanie koncepcji za-
gospodarowania budynku. Teraz 
te wizje trzeba przelać na papier. 
– Dzięki uzyskanym z inwentary-
zacji informacjom będziemy mogli 
ustalić zakres prac do wykonania 
oraz przygotować wstępny kosz-
torys – twierdził kilka miesięcy 
temu Wojciech Rokicki, zastępca 
dyrektora Departamentu Inwesty-
cji w PKP SA. – Następnie ogłosi-
my przetarg na wykonanie projektu 
przebudowy. Samo postępowanie 
potrwa około dwóch miesięcy. Czas 
jaki przewidzieliśmy na projekto-
wanie to pół roku – podkreślał. 

Zgodnie z zapowiedziami 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej ma być 
ogłoszony jesienią. I wiele wska-
zuje, że kolejarze słowa dotrzyma-
ją. – Otrzymaliśmy informację od 
kolejarzy, że gotowe są już plany 
funkcjonalno-przestrzenne dla 

Dworzec nie będzie straszył?  
Jest szansa, że zabytkowy obiekt zyska nowe oblicze w 2017 roku

duże i kosztowne przedsięwzię-
cie. Nie będzie to żadna estetyza-
cja budynku, a gruntowny remont. 
Ten obiekt ma służyć mieszkań-
com i pasażerom latami – podkre-
śla Rokicki.

I dodaje: – Chcemy skonsulto-
wać pewne rozwiązania z władza-
mi Pruszkowa oraz podróżnymi. 
Prowadzimy już rozmowy z poten-
cjalnymi najemcami, ale nie chcę 
zdradzać z kim. Mogę zapewnić, że 
na dworcu znajdą się jakieś punk-
ty gastronomiczne. Czy to będzie 
mała kawiarnia, czy restauracja te-
go już nie zdradzę. Opinie podróż-
nych, które uda nam się zebrać na 
pewno weźmiemy pod uwagę. 

Wiadomo natomiast, że od 
strony wizualnej dworzec ma 
być utrzymany w barokowej sty-
listyce. PKP SA dysponują doku-
mentacją fotografi czną obiektu 
i zgodnie z ustaleniami z konser-
watorem kolejarze zobowiązali 
się do odtworzenia pierwotnego 
wyglądu dworca, zwłaszcza je-
śli chodzi o detale. Ostatecznie 
zadecyduje o tym dokumenta-
cja projektowa. 

Pozostaje pytanie: kiedy bę-
dzie gotowy? Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem to z nowego 
dworca podróżni będą mogli ko-
rzystać pod koniec 2017 r.

naszego dworca. Jest więc szan-
sa, że jeszcze w tym roku rozpocz-
ną się poszukiwania projektanta 
– mówi Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Dokumenty powinny być goto-
we wiosną przyszłego roku. Ko-
lejarze zapewniają, że nie trafi ą 
one na kolejne lata do szuflady. 
Przetarg na wykonawcę prac re-
montowych ma zostać ogłoszony 
w połowie przyszłego roku. Woj-
ciech Rokicki: – Szykujemy się na 

Wiadomo, że 
od strony wizualnej 
budynek dworca 
ma być utrzymany 
w barokowej 
stylistyce

Jest szansa, że zabytkowy obiekt zyska nowe oblicze w 2017 roku

Targowisko miejskie po remoncie
PRUSZKÓW
Teren został 
ofi cjalnie odebrany
od wykonawcy 
po dwóch tygodniach 
prac. Kupcy mogą 
już korzystać 
z wyremontowanego 
fragmentu 
targowiska miejskiego 
w Pruszkowie.

O modernizacji placu przy uli-
cy Komorowskiej informowa-
liśmy wielokrotnie. Głównie 
z powodu nietypowej, zwycię-
skiej oferty którą wyłoniono 
w przetargu na remont targo-
wiska. Wykonawca zobowią-
zał się w niej do zakończenia 
robót w ciągu… dwóch dni.

Taki termin od początku 
wydawał się nierealny, ale 
urząd miejski w Pruszkowie 
uspokajał. – Od trzeciego dnia 
będziemy naliczać wykonaw-
cy kary umowne – wyjaśniała 
przed rozpoczęciem prac Elż-
bieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie.

za 13 dni opóźnienia. Co do-
kładnie wykonano w ramach 
modernizacji  targowiska? 
Na odcinku między bramami 
przy Komorowskiej pojawiła 
się nowa nawierzchnia i od-
wodnienie. Tegoroczny re-
mont jest uzupełnieniem prac 
przeprowadzonych w ubieg-
łym roku. Wykonano wów-
czas odwodnienie części tere-
nu pomiędzy ul. Ceramiczną 
a pierwszą bramą wjazdową na 
ul. Komorowskiej.  (EL) 

Ile kosztowało przekrocze-
nie ustalonego terminu? Ko-
rach: – Kary umowne zostały 
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Prace na 
targowisku trwały 
dwa tygodnie

naliczone zgodnie z zapisami 
umowy z wykonawcą w wy-
sokości ponad 2 tys. 209 zł 
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 Budynek dworca w Pruszkowie powstał w 1924 roku
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BRWINÓW
Jak już pisaliśmy, władze Brwinowa 
od dłuższego czasu dążą do utwo-
rzenia nowej nekropolii na terenie 
gminy. Od Agencji Nieruchomości 
Rolnych udało się przejąć teren, na 
którym powstanie cmentarz. Cho-
dzi o 15-hektarową działkę w Żół-
winie. Akt notarialny przenoszący 

prawa do gruntu na gminę już pod-
pisano. Kiedy rozpocznie się zago-
spodarowanie terenu? Jeszcze nie 
wiadomo. Wykonanie dokumentacji 
projektowej cmentarza zaplanowa-
no w ramach współpracy Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów 
(Brwinowa, Milanówka i Podkowy 

Przejęcie terenu, na którym
powstanie cmentarz

Leśnej). Razem z przekazaniem 
gruntu w Żółwinie gmina otrzymała 
od Agencji prawo własności do nie-
wielkich, liczących łącznie ok. 100 
mkw. działek przeznaczonych pod 
planowane drogi w Parzniewie przy 
skrzyżowaniu ul. Wolności i Opatrz-
ności oraz na łuku ul. Spójności. (EL)
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Okrucieństwo, czyli 
człowiek psu wilkiem
PRUSZKÓW
Człowiek potrafi  
być bestialski. 
W jednym 
z pruszkowskich 
lasów nieznany dotąd 
sprawca pozostawił 
psa przywiązanego 
do drzewa. Zwierzak 
miał też założony 
ciasny kaganiec.

15 lipca dyżurny Straży Miej-
skiej w Pruszkowie odebrał 
zgłoszenie od jednej z miesz-
kanek, która spacerując zoba-
czyła przywiązanego do drzewa 
psa. Strażnicy udali się w rejon 
ulic Tuwima i Zdziarskiej. To co 
zobaczyli mocno ich poruszyło. 
Pies był przywiązany do pnia 
grubym sznurem, na pysku miał 
ciasny kaganiec. Bezbronne-
go czworonoga czekała śmierć 
w męczarniach...

Strażnicy natychmiast uwol-
nili psa i odwieźli go do schro-
niska. Uratowany czworonóg 

przebywa pod opieką Prusz-
kowskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Zwierząt.

– Ktokolwiek rozpoznaje 
psa uwidocznionego na zdjęciu 
i może przekazać informacje, 
które pozwolą na ustalenie jego 
właścicieli, proszony jest o kon-
takt pod nr tel. (22) 735 88 53 
i lub kontakt elektroniczny na 
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Grodzisk doczeka się galerii handlowej?
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku przy 
ul. Sienkiewicza ma 
powstać galeria handlowa. 
Jej otwarcie planowane 
jest na koniec 2016 r.

Początkowo kameralną galerię 
handlową przy Sienkiewicza chcia-
ła wybudować fi rma 2M z Pod-
kowy Leśnej. Pod koniec 2013 r. 
ruszyły prace przygotowawcze. Ale 
do konkretnych robót nie doszło.

Dziś przy ul. Sienkiewicza za-
miast galerii jest pusta działka. 
Co było przyczyną zahamowania 
prac? Zmiana inwestora – gale-
rię będzie stawiać fi rma Napollo. 
Sprawdziliśmy na jakim etapie 
są przygotowania do realizacji  

inwestycji. – Posiadamy już pra-
womocne pozwolenie na budowę 
– mówi nam Agnieszka Podbiel-
ska z biura prasowego Napollo. 
I podkreśla: – Rozpoczęcie prac 
budowlanych planowane jest na 

jesień tego roku. Jak będzie wy-
glądać Galeria Grodova, bo tak 
ma się nazywać obiekt? Inwe-
stor podkreśla, że jej budynek ma 
stanowić naturalne przedłuże-
nie istniejącej przy grodziskiej 

EWELINA 
LATOSEK

RASZYN 
Mieszkańcy Raszyna 
do połowy lipca mogli 
w ankietach oceniać 
usługi Centrum 
Medycznego. Jaką 
cenzurkę wystawili 
placówce? 
Są zastrzeżenia.

O tym Centrum głośno by-
ło już kilka razy. Głów-
nie z powodu narzekań 

pacjentów i roszad personalnych 
za sterami lecznicy. Lista zarzu-
tów? Od kolejek pacjentów, któ-
rzy ustawiali się o świcie aby dostać 
się do lekarza, przez absencję spe-
cjalistów, aż po niepełne wykorzy-
stanie możliwości sprzętowych. 

Usługi w Centrum świadczy Sa-
modzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwarte-
go Warszawa-Ochota, który po-
siada kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Ale sam bu-
dynek jest własnością gminy. Ta 
postanowiła zapytać mieszkań-
ców o ocenę funkcjonowania pla-
cówki, aby uwzględnić ich zdanie 
w podejmowaniu decyzji o prze-
dłużeniu najmu z obecnym ope-
ratorem ośrodka. Umowa wygasa 
z końcem tego roku.

Jakie wnioski płyną z przepro-
wadzonej ankiety? – Analizuje-
my jeszcze otrzymane opinie 

świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej będą musiały płacić 
rynkowe stawki za najem, a nie 
symboliczną kwotę, jak to jest 
obecnie w przypadku Centrum. 
Chcielibyśmy także, aby poza 
usługami zakontraktowanymi 
przez NFZ w ośrodku pojawi-
li się lekarze specjaliści, którzy 
na koszt operatora będą bezpłat-
nie przyjmować pacjentów – tłu-
maczy wójt Raszyna. Wszystkie 
świadczenia w Centrum Medycz-
nym mają być darmowe, a władze 
nie przewidują tam prowadzenia 
działalności komercyjnej. 

Jeszcze kilka miesięcy temu mó-
wiło się o możliwości utworzenia 
gminnej spółki, która mogłaby 
uzyskać kontrakt NFZ i prowa-
dzić działalność przy ul. Poniatow-
skiego (tam znajduje się Centrum 
Medyczne). Wiadomo już, że ten 

mieszkańców, ale wstępnie mo-
żemy powiedzieć, że zastrzeżenia 
wobec działania Centrum dotyczą 
przede wszystkim czasu oczeki-
wania na wizytę u lekarza – twier-
dzi Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.

Czy to oznacza, że władze gminy 
będą dążyć do zmiany operatora 
placówki? – Na dzierżawę Cen-
trum zostanie ogłoszony konkurs. 
Jeśli ZOZ Ochota będzie chciał 
wziąć w nim udział to oczywiście 
może to zrobić – zaznacza An-
drzej Zaręba. Dodaje jednak, że 

Centrum pod ankietową lupą
Władze Raszyna ogłoszą konkurs na dzierżawę placówki. Będą dodatkowe wymagania

pomysł nie zostanie zrealizowa-
ny. – Niektóre gminy tak robią, ale 
mają w tym doświadczenie i pro-
wadzą zazwyczaj więcej niż jed-
ną placówkę. To pozwala im na 
elastyczność na przykład w razie 
absencji lekarzy. Nam, przy pro-
wadzeniu tylko jednego ośrodka, 
byłoby bardzo trudno to zrobić 
– wyjaśnia wójt. 

Kiedy możemy spodziewać się 
ogłoszenia konkursu? Wójt An-
drzej Zaręba: –  Prawdopodob-
nie jeszcze w lipcu, ale najpierw 
chcemy dokładnie przeanalizo-
wać opinie mieszkańców, przed-
stawić wyniki ankiety wszystkim 
zainteresowanym stronom, w tym 
radnym i osobom związanym ze 
służbą zdrowia. Potem, już z no-
wymi zapisami i wymogami, pro-
cedura wyłonienia dzierżawcy 
będzie mogła się rozpocząć. 

w planowanym konkursie poja-
wią się dodatkowe wymagania. 
– Przede wszystkim procedu-
ra będzie zgodna z wymogami 
ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami. Podmioty za-
interesowane prowadzeniem 

– Wstępnie możemy 
powiedzieć, że 
zastrzeżenia wobec 
działania Centrum 
dotyczą przede 
wszystkim czasu 
oczekiwania na 
wizytę u lekarza 
– mówi wójt Raszyna

 Centrum Medyczne przy ul. Poniatowskiego

ulicy Sienkiewicza zabudowy. 
Na dwóch poziomach znajdzie 
się 20 lokali. – Trwa proces ko-
mercjalizacji centrum. Oferta 
galerii to moda rodzinna, pro-
dukty zdrowie i uroda, elektro-
nika, market spożywczy, usługi 
oraz gastronomia. Informację 
o markach będziemy przesyłać 
w najbliższym czasie – zaznacza 
Agnieszka Podbielska. – Prze-
widujemy też branżę gastrono-
miczną. Rozważamy zarówno 
kawiarnię oraz cukiernię, jak 
i ofertę typu fast food – dodaje.

Kiedy mieszkańcy Grodziska 
będą mogli wybrać się na zakupy 
do galerii? Podbielska: – Otwar-
cie centrum planujemy pod ko-
niec 2016 roku.  (AS) 
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adres kierownikzmiany@stra-
zmiejska.pruszkow.pl – apeluje 
Straż Miejsca w Pruszkowie. 

Przypomnijmy, że za znęca-
nie się nad zwierzęciem grozi 
kara pozbawienia wolności do
lat trzech.  (SD)

Bezbronny pies 
był przywiązany 
do pnia grubym 
sznurem
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Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Władze Raszyna ogłoszą konkurs na dzierżawę placówki. Będą dodatkowe wymagania
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 Inwestycja prowadzona jest w trybie „Projektuj i buduj”

PRUSZKÓW
We wtorek, 22 lipca, na ulicy Be-
renta w Pruszkowie policja wy-
legitymowała czterech młodych 
mężczyzn. Typowa zazwyczaj pro-
cedura zmieniła się dość burzliwą 
scenę. – Otrzymaliśmy zgłosze-
nie, że na ulicy Komorowskiej do-
szło do szarpaniny. Jej uczestnicy 

przemieścili się w kierunku ul. Be-
renta. Nie wszyscy byli pełnolet-
ni – informuje asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy KPP Pruszków. 
Na miejscu najpierw pojawiły się 
radiowóz policji i auto straży miej-
skiej. Po kilkunastu minutach ko-
nieczne było wezwanie posiłków. 

Pijani awanturnicy 
w centrum miasta

– Mężczyźni byli bardzo agresywni 
i pijani. Jeden z nich uszkodził sa-
mochód straży miejskiej – tłumaczy 
asp. Kańka. Cała akcja pruszkow-
skiej policji i straży miejskiej trwała 
ponad półtorej godziny. Wszystkie-
mu przyglądał się tłumek „ciekaw-
skich” przechodniów. (EL)

Piątek, 24 Lipca 2015
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WKD zmieniła trasy 
zastępczych autobusów
REGION
Podróżujący 
komunikacją zastępczą 
WKD muszą uważne 
śledzić trasy, którymi 
jadą autobusy.

Korekta obowiązuje od ponie-
działku, 20 lipca. Dotyczy rela-
cji z Warszawy do przystanków 
końcowych Pruszków WKD 
oraz Komorów. Linie nr 1 i nr 2 
nie jadą już ul. Bolesława Pru-
sa. Zgodnie z wprowadzony-
mi zmianami autobusy kursują 
od Al. Jerozolimskich przez al. 
Wojska Polskiego i al. Niepod-
ległości do al. Armii Krajowej. 
Podróżni muszą też być przy-
gotowani na nową lokalizację 
przystanku, który do tej pory 
nosił nazwę „Armii Krajowej 
02” i mieścił się na ul. Prusa, 
między ul. Kościelną i al. Armii 
Krajowej. Od poniedziałku jest 
to „Bolesława Prusa 01”, sytu-
ujący się w al. Armii Krajowej 
za skrzyżowaniem z ul. Prusa.

Skąd takie zmiany? Wszyst-
kiemu winne są korki na ul. 

Prusa, dlatego też ulica zosta-
ła wyłączona z trasy komu-
nikacji zastępczej. Autobusy 
przez zatory drogowe miały 
opóźnienia, które WKD chce 
wyeliminować. Warto podkre-
ślić, że rozkłady jazdy linii nr 1 
i nr 2 nie ulegają zmianie, tak 
jak i przebieg trasy w kierun-
ku Warszawy.

Od 20 lipca inaczej wygląda 
funkcjonowanie linii nr 3 w ob-
rębie pruszkowskiego osiedla 
Malichy. Przystanek końcowy, 
który zlokalizowany był przy 
ul. Sadowej przeniesiono na 
ul. Dolną pod nazwą „WKD 
Malichy 01”. W związku z tym 
przystanek „Tworki (Sadowa)” 
funkcjonuje jako przelotowy.

Na trasie linii nr 3 jeszcze jed-
na zmiana. W kierunku osie-
dla Michałowice, na ul. Dolnej 
przed skrzyżowaniem z Ale-
jami Jerozolimskimi, pojawił 
się przystanek „Malichy (Dol-
na)”. Od 20 lipca linia zosta-
ła oznakowana jako „Malichy 
– Michałowice”. Rozkład jazdy 
autobusu niezmieniony.  (JM)
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w jednym 
kierunku
PRUSZKÓW
Na wniosek 
mieszkańców 
pruszkowski urząd 
miasta zmieni 
organizację ruchu 
na ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie. 
Samochody pojadą tylko 
w jednym kierunku.

Skąd taka decyzja? – Problem 
zmiany organizacji ruchu na ul. 
Skłodowskiej-Curie był wnio-
skowany przez mieszkańców 
praktycznie od momentu odda-
nia drogi do użytkowania – mó-
wi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – 
Z powodu parkujących wzdłuż 
krawędzi jezdni aut ruch samo-
chodowy w dwóch kierunkach 
jest znacznie utrudniony. W ce-
lu poprawy sytuacji możliwe jest 
wprowadzenie zakazu parkowa-
nia lub zmiana organizacji ru-
chu na drogę jednokierunkową 
– dodaje. Władze miasta zde-
cydowały się na ten drugi wa-
riant. – Ze względu na fakt, że 
ruch jednokierunkowy przy 
jednoczesnym dopuszczeniu 
parkowania wzdłuż jezdni jest 
bardziej uzasadniony i mniej 
uciążliwy dla mieszkańców, 
w pierwszych dniach sierpnia 
taka zmiana zostanie wprowa-
dzona – wyjaśnia Korach.

Czy podobne korekty po-
jawią się w innych punktach 
Pruszkowa? Korach: – Zmiany 
organizacji ruchu są wprowa-
dzane w związku z potrzebami 
wynikającymi z zarządzania 
drogami, bezpieczeństwa 
użytkowników dróg, przebu-
dowy dróg i układów komu-
nikacyjnych oraz na wnioski 
mieszkańców. Gmina na bie-
żąco je realizuje.  (EL)

EWELINA 
LATOSEK

MICHAŁOWICE
Wracamy do
tematu rozbudowy 
przedszkola gminnego 
w Michałowicach. Prace 
rozpoczęto, ale czy 
zakończą się na czas?

W edług planu modu-
łowy obiekt przy ist-
niejącej placówce na 

ulicy Szkolnej ma we wrześniu 
przyjąć 75 dzieci w trzech od-
działach. Przetarg na wykona-
nie prac ogłoszono w marcu, a na 
początku kolejnego miesiąca wy-
łoniono zwycięzcę postępowa-
nia. Umowa miała zostać zawarta 
20 kwietnia, jednak podpisany 
przez firmę dokument gmina 
otrzymała dopiero pod koniec 
maja. Oczekiwano także na wy-
danie pozwolenia na budowę. 

Formalności trwały długo, 
a w międzyczasie minęła już po-
łowa wakacji. Na terenie przy 
ul. Szkolnej prace dopiero co 
ruszyły. – Wykonano robo-
ty związane z fundamentami, 
gotowe są przyłącza kanaliza-
cyjne, wodociągowe i energe-
tyczne – mówi Józef Kawiorski, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów w michałowickim 
urzędzie gminy. 

Zgodnie z umową wykonawca 
ma czas do 15 sierpnia, aby od-
dać gotowy obiekt. Czy ten ter-
min jest realny, skoro wykonano 
dopiero fundamenty? Kawior-
ski: – Zakończenie prac powin-
no nastąpić w sierpniu. Budynek 
powstaje w trybie modułowym. 
Z informacji przekazanych od 
wykonawcy wynika, że jest on już 
montowany i przyjedzie gotowy.

Samo postawienie budyn-
ku to jednak nie wszystko. Je-
go wnętrze trzeba odpowiednio 

na opiekę nad 5-latkami. Z de-
klaracji urzędników wynika 
jednak, że to rozwiązanie nie 
będzie potrzebne. 

A o co cały ten hałas? Przy-
pomnijmy: rozbudowa placówki 
przy ul. Szkolnej to efekt kom-
promisu władz gminy z rodzi-
cami pięciolatków, które w tym 
roku po raz pierwszy obowiąz-
kowo pójdą do przedszkoli. Po-
czątkowo 5-latki miały trafić 
do oddziału przy Zespole Szkół 
w Michałowicach. Pomysł wywo-
łał stanowczy sprzeciw. Rodzice 
argumentowali, że boją się o bez-
pieczeństwo dzieci, które będą 
przebywać w jednym budynku 
z dużo starszymi uczniami, że 
szkoła nie jest odpowiednio przy-
stosowana, a przedszkolaków nie 
powinno przenosić się z otocze-
nia, które już znają i lubią. 

Władze gminy obiecywały, że 
punkty przedszkolne będą moż-
liwie najbardziej przypomina-
ły zwyczajne przedszkole, ale 
podkreślały, że nie mają inne-
go wyjścia, niż umieścić 5-lat-
ki oddziale w Zespole Szkół 
w Michałowicach. Pod wpły-
wem nacisku rodziców zmie-
niono jednak zdanie. – Rada 
gminy podjęła decyzję o przy-
spieszonej rozbudowie przed-
szkola w trybie modułowym 
– informował w marcu Krzysz-
tof Grabka, wójt Michałowic. 

wyposażyć i dostosować do po-
trzeb przedszkolaków. Czy na to 
także wystarczy czasu? – Inwe-
stycja prowadzona jest w trybie 
„Projektuj i buduj”. To oznacza, 
że zadaniem wykonawcy jest 
przygotowanie całości, także wy-
posażenia modułowego obiektu 
zgodnie z wymaganiami ustalo-
nymi w umowie – mówi przed-
stawiciel gminy. 

Przedszkole w rozbudowie
Wykonawca ma czas do 15 sierpnia, aby oddać obiekt

Lokalne władze już kilka 
miesięcy temu przygotowa-
ły plan awaryjny, na wypadek 
gdyby coś poszło nie tak i in-
westycji nie udało się termi-
nowo zakończyć. Rada gminy 
jeszcze w kwietniu upoważniła 
wójta do ogłoszenia konkursu 
dla placówek niepublicznych 

Według planu 
modułowy obiekt 
przy istniejącej 
placówce na 
ul. Szkolnej ma we 
wrześniu przyjąć 
75 dzieci w trzech 
oddziałach 
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy
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PRUSZKÓW
Nadwiślan Góra okazał się lepszy 
od drużyny z Pruszkowa w rundzie 
wstępnej Pucharu Polski. Tym sa-
mym piłkarze Znicza żegnają się 
już na starcie z tymi rozgrywkami. 
Podopieczni Dariusza Banasika nie 
wykorzystali atutu własnego tere-
nu, choć przejawiali ochotę do gry, 

a niezły występ zanotowali nowi za-
wodnicy pruszkowskiej ekipy: Bar-
tosz Wiśniewski, Przemysław Kita, 
Maciej Mysiak, Piotr Misztal i Maciej 
Machalski. Niestety, w 59 minucie 
zwycięskiego gola dla gości zdo-
był pomocnik Dawid Ogrocki. W po-
przednim sezonie Znicz dotarł do 

Falstart Znicza. Przegrana 
z drużyną Nadwiślan Góra

ćwierćfi nału rozgrywek o Puchar 
Polski. Znicz Pruszków – Nadwiślan 
Góra 0:1 (0:0); Ogrocki 59'. Skład 
Znicza: Misztal – Rackiewicz, 
Jędrych, Mysiak, Kubicki – Machal-
ski, Kucharski, Stryjewski (46' Kacz-
marek), Banaszewski, Wiśniewski 
(72' Kopciński) – Kita. (JM)

Piątek, 24 Lipca 2015

Zabytkowy wiatrak 
wróci na miejsce

O to, co dzieje się przy ulicy Żbi-
kowskiej 51, zapytaliśmy wła-
ściciela terenu. – Wiatrak został 
położony przy pomocy specjal-
nego dźwigu. Przejdzie napra-
wę i renowację. Jego położenie 
było konieczne aby dokładnie 
obejrzeć mechanizm i ponownie 
go uruchomić – wyjaśnia Woj-
ciech Hoser. – Wszystko odby-
wa się za zgodą konserwatora 
zabytków. Wiatrak zostanie od-
restaurowany i wróci na swoje 
miejsce – zapewnia. 

Wydanie pozwolenia po-
twierdza Mazowiecki Woje-
wódzki Konserwator Zabytków. 
– Właściciel zamierza przywró-
cić wartość użytkową turbiny 
wiatrowej zgodną z pierwotnym 
przeznaczeniem. Przeprowa-
dzone prace demontażowe sta-
nowią pierwszy etap prac przy 
przedmiotowym obiekcie. 
W dalszej kolejności, na podsta-
wie analizy faktycznego stanu 
zachowania wszystkich elemen-
tów turbiny zostanie ustalony 
szczegółowy program postępo-
wania konserwatorskiego, któ-
ry zostanie przedstawiony do 
akceptacji – wyjaśnia Kamilla 
Pereta, specjalista ds. zabytków 
ruchomych MWKZ. 

Wiatrak z 1910 roku to jeden 
z symboli świetności tego miejsca. 
Gospodarstwo zostało założo-
ne pod koniec XIX wieku, kiedy 

Piotr Hoser wraz z braćmi po-
wołał do życia fi rmę ogrodniczą 
i kupił grunty na pruszkowskim 
Żbikowie. Ich działalność była 
powszechnie znana i ceniona. 
Do tego stopnia, że w powieści 
„Lalka” wspomniał na ten temat 
Bolesław Prus. „Hozer dostarcza 
kwiatów, a amatorowie urządza-
ją koncert na organ, skrzypce, 
wiolonczelę i głosy” – czytamy 
w jednym z najbardziej znanych 
utworów polskiej literatury.

Po okresie powojennej nacjo-
nalizacji teren wrócił w ręce ro-
dziny. W 2003 roku przejął go 
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Szukuje się nowa siedziba 
dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy. 
Finał remontu planowany 
jest w tym roku.

D ziś Środowiskowy Dom 
Samopomocy mieści się 
w Brwinowie. Placów-

kę prowadzi pruszkowskie ko-
ło Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym. ŚDS dzia-
ła od ponad 15 lat i pod opieką 
ma 25 wychowanków. Każde-
go dnia wspólnie ze specjalista-
mi uczą się oni samodzielności 
i życia w społeczeństwie. Jest 
tylko jeden problem: siedziba 
placówki nie spełnia norm dla 
tego typu jednostek, m.in. me-
traż lokalu jest zbyt mały jak na 
taką ilość podopiecznych. 

Władze pruszkowskiego ko-
ła PSOUU stanęły więc przed 
wyborem: likwidacja ŚDS lub 
znalezienie nowej siedziby. 
– Wybór był prosty. Zwłaszcza, 
że tuż obok budynku, w których 
prowadzimy Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej znajduje się inny 
obiekt. Udało nam się go pozyskać 

– podkreśla Andrzej Rybus, pre-
zes pruszkowskiego koła Polskie-
go Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. 

O jaki budynek chodzi? To 
niewielki blok przy ul. 3 Maja 56 
A w Pruszkowie, który jest wła-
snością Skarbu Państwa. Jednak 
aby obiekt trafił w ręce stowa-
rzyszenia konieczna była zgoda 
wojewody. Tę udało się uzyskać 
w 2014 r. 

Ale zgoda to nie wszystko. Bu-
dynek musi przejść generalny 
remont i zostać przystosowany 
do wymogów Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Cześć prac 
udało się już wykonać, ale lista 
rzeczy, które jeszcze trzeba zre-
alizować jest długa. – Burzyli-
śmy ściany, stawialiśmy nowe, 
remontowaliśmy toalety, zmo-
dernizowaliśmy schody. Wraz 
z podopiecznymi skręcaliśmy 
szafk i, meble i inne elementy wy-
posażenia – wylicza Andrzej Ry-
bus. I podkreśla: – Praktycznie 
gotowy jest już parter budynku, 
Musimy jeszcze przeprowadzić 
generalny remont piętra i zmo-
dernizować piwnice. Planujemy 
też termomodernizację budyn-
ku wraz z izolacją fundamentów. 
Mamy również szereg innych po-
mysłów na zaaranżowanie te-
renu, ale wszystko realizujemy 

Prace przy nowej siedzibie ŚDS
Budynek na ul. 3 Maja 56 A w Pruszkowie przechodzi remont  

małymi krokami. Najważniejszy 
jest dla nas budynek. 

Wykonanie wszystkich prac 
pochłonie dużo pieniędzy. – Pew-
nie szybciej, łatwiej i taniej było-
by wybudować nowy obiekt od 
podstaw. Ale my jesteśmy zado-
woleni z tego co mamy. Zwłasz-
cza, że w trakcie prac „wychodzą” 
coraz to nowe rzeczy – mówi pre-
zes pruszkowskiego koła. – Mamy 
duże wsparcie w naszych działa-
niach ze strony starostwa powia-
towego, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie czy urzędni-
ków wojewody – zaznacza.

Warto wspomnieć, że w ostat-
nim czasie stowarzyszenie 
otrzymało 900 tys. zł dofi nan-
sowania na remont nowej sie-
dziby Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 500 tys. zł. po-
chodzi z budżetu starostwa po-
wiatowego, a kolejne 400 tys. zł 
z Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej. – Rewitalizacja 
całego terenu będzie droższa. 
Trzeba jeszcze zagospodarować 
obszar wokół budynku, a mamy 
również pomysły na zaadapto-
wanie innych obiektów znajdu-
jących się na tej działce. Póki co, 
skupiamy się jednak na budyn-
ku SDŚ. Podopieczni niebawem 
będą mogli z niego korzystać 
– mówi  Andrzej Rybus. 

Pruszków zaparkuje i pojedzie dalej
PRUSZKÓW
Miejsc parkingowych 
nigdy za wiele. Władze 
Pruszkowa uzgodniły 
zasady użytkowania 
nieruchomości będącej 
własnością PKP SA, 
przeznaczoną pod budowę 
parkingów Park&Ride.

Wiele osób chętnie korzysta z róż-
nych form transportu miejskie-
go, lecz najpierw musi się do niego 
dostać. Także autem, ale trzeba je 
potem gdzieś zostawić. Najlepiej 
na parkingu, a z tym różnie bywa 
bo liczba miejsc jest ograniczona. 
Dobrze znają ten problem dojeż-
dżający od strony Żbikowa i Gą-
sina do stacji PKP w Pruszkowie.

Wszystko jest na najlepszej dro-
dze, aby powstały parkingi, które 

zaspokoją potrzeby. Na spotkaniu 
z PKP SA władzom Pruszkowa 
udało się osiągnąć porozumienie 
co do wykorzystania pod budowę 
Park&Ride nieruchomości będącej 
własnością spółki. – Już wcześniej 
poczyniliśmy pewne ustalenia. Je-
steśmy dzierżawcą terenu, dlatego 
też od jakiegoś czasu rozmawiali-
śmy z PKP. Teraz dopracowaliśmy 
szczegóły – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Przy ul. Waryńskiego ma po-
wstać parking naziemny, z kolei 
po stronie ul. Sienkiewicza poja-
wi się wielopoziomowy. Kurzela: 
– Planujemy, że parking naziem-
ny będzie liczył 130-150 miejsc. 
Z kolei wielopoziomowy obejmie 
350 miejsc.

Miasto liczy na pozyska-
nie funduszy zewnętrznych, co 

przyspieszyłoby inwestycje. – 
Projekty zostały sprecyzowane 
zgodnie ze strategią Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego. Wstępne wnioski 
zostały złożone. Istnieje duża 
szansa na pozyskanie funduszy 
z tego względu, że jest niewielu 
chętnych. Nie wszystkie gminy 
posiadają stacje PKP, a te, któ-
re je mają wykonały już parkingi 
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Prawdopodobnie parking na-

ziemny przy ul. Waryńskiego 
powstanie na początku 2017 r. 
Koncepcja na jego wykonanie 
jest już gotowa. Natomiast na par-
king wielopoziomowy trzeba bę-
dzie poczekać dłużej. – W kwestii 
parkingu naziemnego wypraco-
waliśmy koncepcję, którą chce-
my zrealizować. Przystąpimy do 
działania po ogłoszeniu przetargu 
na budowę. W drugim przypadku 
konieczne jest wykonanie projek-
tu architektoniczno-roboczego. 
Data jego powstania w dużej mie-
rze uzależniona jest od pozyskania 
środków zewnętrznych. Niewy-
kluczone, że parking naziemny 
pojawi się na początku 2017 roku 
– mówi Andrzej Kurzela.  (JM) 

Zamkną
przejazd
OPACZ KOLONIA
Kierowcy jadący 
ul. Ryżową w Opaczy 
Kolonii muszą 
przygotować się na 
utrudnienia. Podczas 
weekendu zamknięty 
będzie przejazd 
przez tory WKD.

Naprawa torowiska WKD za-
czyna dawać się we znaki nie 
tylko podróżnym, ale i kie-
rowcom. Wykonawca prac 
remontowych na linii kolejo-
wej, fi rma Trakcja PRKiI, musi 
zamknąć przejazd przez tory 
w Opaczy Kolonii. Będzie nie-
czynny od piątku (24 lipca) od 
godz. 20. Prace na przejeździe 
mają się zakończyć w niedzie-
lę (26 lipca) ok. godz. 20, choć 
niewykluczone, że nastąpi 
to wcześniej.

– Weekendowe prace nie bę-
dą miały wpływu na ruch pocią-
gów – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej.

A jak przez weekend w tym 
rejonie mają się poruszać kie-
rowcy? Jeśli będą chcieli po-
konać torowisko WKD, to 
muszą to zrobić przy przy-
stanku WKD Michałowice. 
O ile mieszkańcy obszaru 
między torowiskiem WKD 
a Al. Jerozolimskimi nie będą 
mieli problemu z wyjazdem 
(objazd prowadzi ul. Ryżo-
wą do Al. Jerozolimskich), 
o tyle ci, którzy mieszkają po 
drugiej stronie torów, by do-
trzeć do drogi 719 będą mu-
sieli nieco nadłożyć. Objazd 
wytyczono ulicami: Ryżową, 
Środkową, wiaduktem nad 
trasą S2 w ciągu ul. Nowoza-
chodniej aż do ul. Polnej. Stąd 
kierowcy przejadą ul. Polną 
do ul. Jesionowej i dalej do 
Al. Jerozolimskich.  (AS)

Koło torów znaleziono ciało
PRUSZKÓW
Przy torach 
w pobliżu peronu 
PKP w Pruszkowie 
znaleziono ciało 
23-letniego mężczyzny. 
Prawdopodobnie 
został potrącony 
przez pociąg.

Informację na ten temat otrzy-
maliśmy 23 lipca od jednego 
z czytelników. – W nocy przy 
torach na linii Pruszków-Pia-
stów działała policja. Widać by-
ło czarny worek z ciałem, chyba 
doszło do potrącenia, ale nie 
jestem pewny. Na miejscu nie 
było pociągu – napisał w wia-
domości nadesłanej na skrzyn-
kę kontakt@wpr24.pl.

Doniesienia czytelnika po-
twierdziła policja. – Około godz. 
1.00  w nocy dostaliśmy informa-
cję o tym, że w rejonie torów ko-
lejowych w kierunku Warszawy, 
w odległości około 100 metrów 
od peronu PKP w Pruszkowie 
zostało ujawnione ciało męż-
czyzny. Znaleźli je pracownicy 
PKP Energetyka – powiedziała 
nam asp. Karolina Kańka, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie.

Na miejsce przybyli policjan-
ci z grupy dochodzeniowo śled-
czej oraz prokurator. Asp. Kańka: 
– Przypuszczamy, że doszło do 
potrącenia przez pociąg. Będzie 
to jeszcze ustalane przez proku-
raturę. Mężczyzna to 23-letni 
mieszkaniec Pruszkowa.   (SD)

Dokończenie ze str. 1

Wojciech Hoser, praprawnuk 
założyciela. Obecnie na te-
renie przy Żbikowskiej znów 
funkcjonuje szkółka ogrodni-
cza. – Specjalizujemy się w pro-
dukcji piennych wierzb i innych 
roślin liściastych. Od niedawna, 
jako jedni z pierwszych w Pol-
sce, rozpoczęliśmy produkcję 
bambusów przeznaczonych do 
uprawy w gruncie – informu-
ją właściciele.  (EL)

Wiatrak 
z 1910 roku to 
jeden z symboli 
świetności 
tego miejsca.

 Dom przy ul. 3 Maja 56A zmieni się nie do poznania 
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

  

Grodzisk Mazowiecki sprzedaje działki
      

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

uprzejmie informuje, że z gminnego zasobu
przeznacza się do sprzedaży atrakcyjne 

nieruchomości położone w:

• Grodzisku Maz. przy ul. Leszczynowej – 7. nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną/budynki 
wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych;

• Grodzisku Maz. przy ul. Forsycji - 2. nieruchomości 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną;

• Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta i ul. 
Hynka -  2. nieruchomości przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi 
nieuciążliwe.

ZAPRASZAMY
Więcej informacji na temat naszych nieruchomości 
znajdziecie Państwo pod nr tel. (22) 755 55 34 wew. 220, 
na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – sala obsługi mieszkańców 
stanowisko nr 1 Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. 
Kościuszki 32a.

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

informuje:

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz na stronie 
internetowej Grodziska Mazowieckiego www.grodzisk.pl 
i www.bip.grodzisk.pl zostało podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako
dz. ew. nr 33/2 o pow. 0,3102 ha, położonej w Grodzisku Maz. 
przy ul. Okrężnej, uregulowanej w KW WA1G/00021260/1.

Cena wywoławcza:              850.000 zł + 23% VAT
Wadium:                               85.000 zł;
Postąpienie minimalne:       8.500 zł;

Przetarg odbędzie się 29 września 2015 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy 
ul. T. Kościuszki 32a w Sali konferencyjnej (I piętro). Wadium 
należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego nr 88 
1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 
53/57 Warszawa do dnia 24.09.2015 r. Dodatkowe informacje 
o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy 
ul. T. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 
1, tel. 22 755-55-34 wew. 220 

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

informuje:

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej 
Grodziska Maz. www.grodzisk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Grodziska Maz. zostało podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o organizowanym I przetargu ustnym ograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako dz. ew. 
nr 2/12 o pow. 0,0144 ha, obr. 15, położonej w Grodzisku 
Maz. przy ul. 3 Maja, uregulowanej w KW WA1G/00053949/8. 
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
Działka będąca przedmiotem przetargu nie może funkcjonować 
samodzielnie ze względu na brak możliwości zagospodarowania jej 
jako samodzielnej działki budowlanej.

Cena wywoławcza:           20.000 zł + 23% VAT
Wadium:                             2.000 zł;
Postąpienie minimalne:    200 zł;

Przetarg odbędzie się 10.09.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a 
w dużej sali konferencyjnej (I piętro). Warunkiem udziału w prze-
targu jest zgłoszenie w formie pisemnej oraz wpłacenie wadium 
- do dnia 03.09.2015 r. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32 a, sala obsługi 
mieszkańców – stanowisko nr 1, tel. (22) 755 55 34 wew. 220

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

P owiatowo-gminne świę-
to plonów odbędzie się 
23 sierpnia 2015 r. na 

terenie stadionu miejskiego 
w Brwinowie. Jednym z punk-
tów uroczystości jest konkurs 
na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy, który mogą zgłosić 
reprezentanci gmin, sołectw, 
stowarzyszeń, nieformalnych 
grup artystycznych, miłośni-
ków tradycji i sztuki ludowej 
– zrzeszonych lub nie, dzia-
łających na terenie powiatu 
pruszkowskiego. 

Wieńce można zgłaszać 
w dwóch kategoriach: „Trady-
cja pokoleń” oraz „Nowa tra-
dycja”, a do wykonania nale-
ży użyć tylko naturalnych ma-
teriałów, w szczególności róż-
norodnych kłosów zbóż wypla-
tanych lub witych. W kategorii 
„Tradycja pokoleń” dopuszczal-
ne są płody ziemi, naturalne 

Konkurs na wieniec 
dożynkowy 
Do 16 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 
przyjmuje zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy powiatu pruszkowskiego.  

W 71. rocznicę 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego 
hołd poległym 
i walczącym oddadzą 
przy pomniku Armii 
Krajowej mieszkańcy 
Brwinowa. Obchodom 
towarzyszyć będzie 
koncert pieśni 
powstańczych oraz 
projekcja fi lmu 
pt. „Błyskawica”.  

1 sierpnia o godzinie 17.00 
dźwięk syren alarmowych da 
znak do rozpoczęcia ofi cjal-
nych obchodów 71. rocznicy 
zbrojnego wystąpienia prze-
ciwko Niemcom. Kolejnym 
punktem uroczystości będzie 
złożenie kwiatów przed po-
mnikiem upamiętniających 
żołnierzy Armii Krajowej 
na brwinowskim Placu im. 
św. Jana Pawła II. Czas 
oczekiwania na Mszę św. 
w intencji poległych w wal-
ce o wolność, która zostanie 
odprawiona o godz. 18.00 
w kościele pw. św. Floriana, 
wypełni wspólne śpiewanie 
pieśni powstańczych. Wystą-
pi Chór „Gaudeamus” pod 

dyrekcją Jolanty Grygielskiej 
z Gminnego Centrum Kul-
tury „Powozownia” w Ra-
dziejowicach. Towarzyszyć 
mu będą muzycy: na akor-
deonie Karol Podkul, a na 
klarnecie i saksofonie Prze-
mysław Skałuba.   

Organizatorem wspól-
nego śpiewania pieśni po-
wstańczych jest Fundacja 
Akademia Profi l. W tym ro-
ku także nie zabraknie zna-
nych i lubianych szlagierów 
patriotycznych tj. „Hymnu 
Szarych Szeregów”, „Hej, 
chłopcy, bagnet na broń”, 
„Warszawskich dzieci” czy 
„Pałacyku Michla”. 

Wieczorem Stowarzy-
szenie Projekt Brwinów 
wyświetli w parku miej-
skim fi lm dokumentalny pt. 
„Błyskawica” w reż. Viktorii 
Marinov, w którym uczestni-
cy Powstania Warszawskie-
go wspominają wydarzenia 
z 1944 roku. Film opowiada 
historię tworzenia i produkcji 
polskiego pistoletu maszyno-
wego w czasach konspiracji. 
Dokument powstał w 2015 r.
Muzykę do niego skompo-
nował Włodek Pawlik. (PR)

1 sierpnia 
w Brwinowie

zioła i kwiaty oraz tradycyj-
nie wykorzystywane w wień-
cach elementy dekoracyjne ze 
wstążek, bibuły, korali i tym 
podobnych materiałów (nie 
d o p u s z c z a  s i ę  e l e m e n -
tów z tworzyw sztucznych). 

Wieniec musi mieć formę kla-
sycznej korony opartej na ko-
le lub wielokącie foremnym. 
Kompozycja w kategorii „No-
wa tradycja” może zawierać 
wszystkie wymienione materia-
ły, przy czym forma może być 
swobodna, a jedynie zainspiro-
wana tradycyjnymi wieńcami. 
Regulamin określa maksymal-
ne wymiary wieńców, które mo-
gą wynieść 120 x 160 cm. 

W konkursie przewidziane 
są nagrody pieniężne i dyplomy 
za I, II i III miejsca w obu ka-
tegoriach, grand prix (wieniec, 
który wygra będzie reprezen-
tował powiat na dożynkach 
wojewódzkich) oraz nagroda 
publiczności. Konkurs przewi-
duje też nagrody dla wszystkich 
uczestników. Wieńce na kon-
kurs należy zgłaszać do 16 sierp-
nia do godz. 12 na adres mailowy 
ok@ok.brwinow.pl. (PR)
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NOWA WIEŚ
Pruszkowscy policjanci w rzece Zim-
na Woda znaleźli 22 lipca auto. Póki 
co, nie wiadomo było, jak tam tra-
fi ło. – W rzece Zimna Woda w oko-
licy Nowej Wsi znajduje się pojazd. 
Policja wraz ze strażą pożarną pro-
wadzą działania. Auto zostało wy-
ciągnięte – napisał nasz czytelnik na 

kontakt@wpr24.pl. Co na to policja? 
– Rzeczywiście w miejscowości No-
wa Wieś w rzece Zimna Woda znaj-
dował się samochód osobowy marki 
Mitsubishi. Wczoraj (21 lipca – przyp. 
red.) tego pojazdu nie było, znalazł 
się dopiero dziś, więc prawdopodob-
nie musiał trafi ć tam w godzinach 

Samochód w nurtach
rzeki Zimna Woda 

nocnych. Niestety w jaki sposób do 
tego doszło nie wiemy. W samocho-
dzie nikogo nie było. Nie jest to au-
to poszukiwane. Strażacy usunęli je 
z wody – mówiła asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Trwały ustale-
nia właściciela auta. (SD)

„Stara Wieś z nowym 
boiskiem” – ciąg dalszy
NADARZYN
Wracamy do sprawy 
boiska zbudowanego 
w Starej Wsi. Przy okazji 
pojawiały się opinie, że 
Gmina Nadarzyn traktuje 
mieszkańców tego 
sołectwa po macoszemu. 
Wójt Janusz Grzyb 
z takimi stwierdzeniami 
się nie zgadza. 
I podaje argumenty.

Przypomnijmy, że o powsta-
niu boiska pisaliśmy w „Gaze-
cie WPR” 3 lipca. Mieszkańcy 
Starej Wsi obiekt zbudowali wła-
snymi rękami. W tekście „Stara 
Wieś z nowym boiskiem” padały 
też opinie, że całe przedsięwzię-
cie jest odpowiedzią na sytuację 
w jakiej znajduje się sołectwo 
i jak gmina planuje inwestycje.

Dlaczego to mieszkańcy Sta-
rej Wsi własnymi siłami wybu-
dowali boisko do siatkówki, a nie 
Gmina Nadarzyn? Wójt Janusz 
Grzyb wyjaśnia: – Grunt na któ-
rym powstało boisko nie należy 
do Gminy Nadarzyn. Jest on 
własnością wspólnoty grunto-
wej, której status na tym terenie 
nie został do dnia dzisiejszego 
uregulowany. Podjęcie działań 
w stosunku do gruntów będących 
mieniem wspólnoty gruntowej 
będzie możliwe dopiero po ure-
gulowaniu stanu prawnego tych 
gruntów. Zatem Gmina Nadarzyn 
nie może formalnie tym terenem 
dysponować i realizować na nim 
jakichkolwiek inwestycji. Gmi-
na podjęła działania zmierzające 

do ustalenia osób uprawnionych 
do udziału we wspólnocie grun-
towej w celu uregulowania sta-
nu prawnego gruntów, na któ-
rych znajduje się m.in. boisko.

Czy mieszkańcy sołectwa 
Stara Wieś są traktowani przez 
Gminę Nadarzyn po macosze-
mu? – Mieszkańcy Starej Wsi 
jak i mieszkańcy innych sołectw 
mają równy dostęp do bogatej 
oferty kulturalnej, sportowej, 
rekreacyjnej czy edukacyjnej 
Gminy Nadarzyn. W każdym 
z sołectw w miarę możliwości 
powstają różnorodne obiekty 
oświatowe, sportowe i kultural-
ne. W celu zapewnienia miesz-
kańcom i ich dzieciom miejsca 
do rekreacji i wypoczynku na  
świeżym powietrzu na tere-
nie sołectwa Stara Wieś Gmi-
na Nadarzyn w ubiegłym roku 
wybudowała na działce sąsied-
niej do wspomnianego boiska 
nowy plac zabaw wraz z przy-
legającą do niego siłownią plene-
rową. Wyposażenie jednego jak 
i drugiego obiektu wybrali sami 
mieszkańcy. Działka, na której 
znajdują się siłownia i plac zabaw 
została wydzierżawiona przez 
gminę specjalnie w tym celu 
– mówi wójt Nadarzyna. 

I dodaje: – Gmina składa się 
z 15 sołectw. Mieszkańcy każdego 
z nich mają inne potrzeby, które 
w miarę możliwości gmina sta-
ra się systematycznie zaspoka-
jać. W jednym sołectwie sprawą 
priorytetową jest budowa boiska, 
w innym oświetlenia przy głów-
nej drodze, czy kanalizacji.  (SD)
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI 

REGION
„Mocarz” pojawił się 
w naszym regionie. 
21-latek z Błonia po 
zażyciu tego dopalacza 
cudem uszedł z życiem.

Skład dopalaczy nie jest do 
końca znany. Nie ma moż-
liwości dogłębnego prze-

badania tych specyfi ków, gdyż 
producenci często zmieniają ich 
recepturę. W przypadku „Mo-
carza” szacuje się, że w całym 
kraju do tej pory zatruło się nim 
ok. 200 osób.

Na naszą skrzynkę mailową 
kontakt@wpr24.pl dostaliśmy 
wiadomość, że w miejscowo-
ści Błonie podczas pracy pe-
wien mężczyzna nagle stracił 
przytomność. Jak się okaza-
ło, powodem był dopalacz. 
– W czwartek (16 lipca) wie-
czorem otrzymaliśmy infor-
mację, że jeden z pracowników 
firmy w Błoniu zemdlał. Na 
miejscu szybko pojawiło się po-
gotowie. Podczas czynności ra-
tunkowych jakie podjęli lekarze 
mężczyzna odzyskał przytom-
ność. Został przetransporto-
wany do szpitala, gdzie jest 
hospitalizowany. W jego szaf-
ce pracowniczej policjanci zna-
leźli opakowanie po „Mocarzu”. 

tysięcy złotych. Precyzyjnie za-
planowana akcja pozwoliła na 
ujawnienie dwóch osób kupu-
jących. 38- i 32-latek zostali już 
przesłuchani, a ujawnione przy 
nich środki zostały zabezpieczo-
ne do dalszych badań.

„Mocarz” jest suszem roślin-
nym przeznaczonym do palenia. 
Policyjni analitycy wykryli w nim 
syntetyczne kanabinoidy. Efek-
ty po zażyciu specyfi ku są nawet 
800 razy silniejsze niż po mari-
huanie. W „Mocarzu” może znaj-
dować się dosłownie wszystko: 
od mielonego szkła ze świetló-
wek po trutkę na szczury. Wia-
dome jest jedno. Zażywanie tego 
(i podobnych) dopalacza jest bar-
dzo niebezpieczne. Tymczasem 
„sprzedawcy” mają swoje sposo-
by na ich zbyt. Przykładowo: na 

Jest to 21-letni mężczyzna 
– mówi nam nadkom. Eweli-
na Gromek-Oćwieja, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.

To niejedyny przypadek wy-
stępowania dopalacza w oko-
licach naszego regionu. Ową 
truciznę znaleźli policjanci z wy-
działu do walki z przestępczo-
ścią narkotykową z warszawskiej 

„Mocarz” – krok w stronę śmierci
Jeden z pracowników fi rmy w Błoniu po zażyciu dopalacza stracił przytomność

wspomnianym „Mocarzu” wid-
nieje napis „Środek pochłania-
jący wilgoć”.

A jakie są objawy zażycia do-
palacza? Zmiana nastroju i sa-
mopoczucia, błogostan, euforia, 
halucynacje, czasami agresja, de-
presja, apatia, urojenia.

Masz obawy, że twoje dziec-
ko zażywa dopalacze? Zadwoń 
m.in. pod nr tel: 800 060 800 
– bezpłatna, całodobowa infolinia 
Głównego Inspektora Sanitarne-
go; 116 111 – Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży; 800 100 100 
– Telefon dla rodziców i nauczy-
cieli w sprawach bezpieczeństwa 
dzieci; 800 12 12 12 – Dziecięcy 
Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka; 112 – Jednolity numer 
alarmowy obowiązujący na te-
renie całej Unii Europejskiej.  

Woli w miejscowym sklepie. 
Podkom. Joanna Banaszewska, 
rzecznik prasowy Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa-Wola, 
Bemowo informuje: – W ścian-
ce działowej były ukryte opako-
wania z różnymi substancjami. 
Znaleziono 25 sztuk takich 
opakowań. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli również środki 
finansowe w kwocie blisko 3 

W „Mocarzu” 
może znajdować 
się dosłownie 
wszystko: od 
mielonego szkła 
ze świetlówek po 
trutkę na szczury
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Jeden z pracowników fi rmy w Błoniu po zażyciu dopalacza stracił przytomność

Nasze samorządy w rankingu
REGION
Gminy i miasta 
z naszego regionu 
znalazły się w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. 
Oprócz całokształtu 
pracy samorządów 
oceniano innowacyjność 
oraz pozyskiwanie 
funduszy unijnych.

„Ranking Samorządów” to co-
roczna publikacja „Rzeczpo-
spolitej”, która analizuje rozwój 
samorządów, zarówno zamieszki-
wanych przez setki tysięcy osób, 
jak i niewielkich –  kilkutysięcz-
nych. Jak przygotowywany jest 
ranking? W pierwszym etapie 
wybierane są miasta i gminy, 
które w latach 2011 – 2014 naj-
lepiej zarządzały swoimi fi nan-
sami i jednocześnie przeznaczały 
wiele środków na inwestycje (da-
ne z Ministerstwa Finansów). 
W drugim etapie oceniane by-
ły m.in. dynamika wzrostu wy-
datków majątkowych, wartość 
środków unijnych z lat 2012 
– 2014 w przeliczeniu na miesz-
kańca, indywidualny wskaźnik 
zadłużenia, ochrona środowiska 
czy transport i łączność. Kapi-
tuła rankingu, w której skład 

wchodzą takie postaci jak Han-
na Majszczyk, Jerzy Buzek, Ma-
rek Wójcik, Marceli Niezgoda, do 
drugiego etapu zakwalifi kowa-
ła 565 samorządów.

Jak prezentują się wyniki oko-
licznych miast i gmin? W rankingu 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
na 10. miejscu znalazł się Mszczo-
nów, trzy oczka niżej uplasował 
się Grodzisk Mazowiecki. Na li-
ście składającej się ze 100. pozy-
cji próżno szukać innych gmin 
z naszej okolicy. A najlepsze lo-
katy w tej kategorii uzyskały: 
Kołobrzeg, Aleksandrów Łódz-
ki oraz Jarocin.

Nieco gorzej nasz region wy-
padł w kategorii gmin wiejskich. 
Nadarzyn i Wiskitki uplasowa-
ły się odpowiednio na pozycjach 
34. oraz 51. Czołówka? Zielon-
ki (małopolskie), Słupsk i Ustka.

 W rankingu wykorzystania 
środków unijnych w kategorii 
gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich na dziewiątym miejscu 
znalazł się Mszczonów, na 65. 
Ożarów Mazowiecki, a dwa oczka 
niżej Wołomin. W kategorii gmin 
wiejskich na 58. miejscu uloko-
wał się Raszyn.

Tegoroczny zestaw rankingów 
uzupełnia ranking innowacyj-
ności. Pytano m.in. o sms-owy 
system ostrzeżeń, stanowiska 
komputerowe dostępne dla miesz-
kańców czy szkolenia online dla 
pracowników. W rankingu gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich na 
16. pozycji ex aequo są Grodzisk 
Mazowiecki i Mszczonów. W ka-
tegorii gmin wiejskich w rankin-
gu znalazły się Żabia Wola (21. 
miejsce), Nadarzyn (27), Wiskit-
ki (38).  (AS) 
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Progi zwalniające na Bukowej
PODKOWA LEŚNA
Na ul. Bukowej 
w Podkowie pojawiły 
się progi zwalniające, 
uporządkowano 
też pobocza. 

– Jednym z narzędzi, dzię-
ki którym uspokajanie ruchu 
może być skuteczne, jest m.in. 
zmniejszanie szerokości pasów 
ruchu. Szerokość pasa w grani-
cach 2,25 m ewidentnie sprzyja 
ograniczeniu prędkości. Kolej-
nym elementem spowolnienia 
są progi zwalniające, oba te roz-
wiązania udało się wprowadzić 
na ulicę Bukową. Wykona-
ne progi mają bardzo przyja-
zną konstrukcję, bezpieczną 
dla samochodów, dodatkowo 

ograniczenie prędkości do 
30km/h powinno zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo 
użytkowników niechronionych 
– przedstawia sytuację Artur 
Tusiński, burmistrz Podkowy.

Uporządkowano też pobocze 
Bukowej. Tym samym w Podko-
wie podjęto próbę osiągnięcia 
równowagi w ruchu drogowym. 
Tusiński: – Działania na rzecz 
uspokojenia ruchu tworzą wa-
runki dla mieszania ruchu, co 
pozwala na bezpieczną jazdę 
rowerem bez konieczności bu-
dowy jakichkolwiek specjal-
nych udogodnień. Szczególnie 
w Podkowie takie rozwiązania 
są konieczne, bo na separowa-
ne ścieżki rowerowe na ulicach 
miejsca nie mamy.  (JM)

Skok po miliony
RASZYN
Kilka milionów złotych 
skradziono z domu 
jednorodzinnego 
w Raszynie.

Do zdarzenia doszło 16 lipca 
ok. godz. 22. Pokrzywdzony 
został obywatel Wietnamu. 
Nie wiadomo czy złodziej był 
jeden, czy też chodzi o grupę. 
– Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi pruszkowska prokuratu-
ra. Policjanci wykonują zlecone 
przez prokuratora czynności 
– mówi asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 
– W tej sprawie to prokuratu-
ra udziela informacji – dodaje.

– Wciąż prowadzone są 
czynności w tej sprawie. Dla 
dobra śledztwa nie zdradzamy 
szczegółów –ucina Iwona Ilce-
wicz-Kołodziejczyk, prokura-
tor rejonowy w Pruszkowie.

Pierwotnie mówiono, że z do-
mu skradziono blisko 5 mln zł.
– Faktycznie skradziono go-
tówkę w różnych walutach. 
Wysokość skradzionej kwo-
ty ustalamy, jednak nie jest to 
5 mln zł. Szacujemy, że skradzio-
no 2-3 mln zł – zaznacza prok. 
Ilcewicz-Kołodziejczyk.  (AS)
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

Firma spożywcza zatrudni 
pracowników fi zycznych. 
Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125 

Frezer - Produkcja Maszyn 
Pakujących - Pęcice Małe 
k/Janek - 22/759-00-76 
maszyny2@coffee-service.eu 

 ► Hydraulicy pełny zakres usług 
– pracujemy również w weekendy
Tel 513 623 237

Kelnera, Hotel Otrębusy,
tel. 503 164 828 

 ► Podnajmę stanowisko
manicure/pedicure kosmetyczce 
tel. 502 036 239 

Praca na produkcji od zaraz. 
Umowa o pracę,  pełen etat, stawka 
godzinowa + dodatek motywacyjny 
(950 PLN brutto po 6 miesiącach 
pracy) zadzwoń - 501 324 533

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Przyjmę do pracy w zakresie ogólno 
- budowlanym z doświadczeniem 
wiadomości po Tel. 695 455 389. 

 ► Serwisant – automaty pakujące 
Sokołów k/Janek – tel. 502 259 
383 service@coffee-service.eu 

Sprzątającą, Hotel Otrębusy, 
tel. 503 164 828

 ► Stolarzy, lakiernika, montażystę 
okien, pomocników 22 7249895 

 ► Technik utrzymania ruchu 
– automaty pakujące
 Sokołów k/Janek – tel. 502 259 383  
service@coffee-service.eu 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnimy ekspedientkę do sklepu 
piekarniczo - cukierniczego 
w Otrębusach tel. 22 7558260 

 ► Zatrudnimy frezera CNC 
oraz ślusarza narzędziowego. 
Milanówek. 227558435, 
(po 16  kom 605859696) 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez 
ograniczeń na sieci sanitarne 
zewnętrzne, 601 304 833 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy 
stopień znaczny, ochrona 
Pruszków, 600 214 802

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
domu, biura, mieszkania na 
weekendy. Pruszków i okolice. 
500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana 
(plan miejscowy) w Grodzisku 
Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media (gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

Mieszkanie w Pruszkowie 
na osiedlu PRZY PAŁACU, 
56 m2, 2 pokoje (salon połączony 
z kuchnią, sypialnia), łazienka 
z wc, przedpokój. Wykończone 
w wysokim standardzie, 
4 piętro w bloku 4 piętrowym 
z 2010r., balkon/taras (ok. 14m2) 
z widokiem na patio. 
Mieszkanie widne, przestronne. 
Cena 365 000 zł (z możliwością 
kupienia miejsca w garażu 
podziemnym cena 25 000 zł)  
tel. 512 246 408 lub 505 587 549 

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

 ► Mieszkanie w kamienicy 
w samym centrum Pruszkowa, 
po generalnym remoncie 
(w 2008 r.). Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna 
kuchnia 8m2, łazienka z wc 
oraz prysznicem 4m2 
oraz przedpokój 4m2. 
Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy 
lesie z mediami, Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną 
kuchnią, łazienką, 54m2. Są duże 
windy, tel.: 501 146 435

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy 
na ul. Kościuszki w samym 
centrum Pruszkowa. Mieszkanie 
na 1pietrze, 2 pokojowe (oddzielna 
kuchnia) w pełni wyremontowane. 
Ogrzewanie centralne, możliwość 
parkowania na podwórku, piwnica. 
Cena 275 tys. do negocjacji. 
503 647 032 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

 ► Wynajmę mieszkanie 
o wysokim standardzie 
w centrum Pruszkowa, 40m2. 
504 204 700 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do 
wyrejestrowania, odbiór, 
ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 
501 139 173 

Skup Aut od 500 do 20.000 zł 
608 174 892 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Sprzedam

 ► Mam do odsprzedania 2 miejsca 
parkingowe przy ul. Działkowej. 
Miesięczny czynsz za jedno to 60zł. 
tel. 504-756-509 lub 510-502-265

Usługi

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310

 ► Mycie okien, 511 259 852

 ► Naprawa Sprzętu Ogrodniczego 
609 441 011 

Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 
509 443 877, www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

 ► Spawanie tworzyw 516 315 195 

Studnie, 601 231 836 

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny, 
wieczorowy, sylwestrowy, 
karnawałowy, studniówkowy, 
fotografi czny i inne ważne okazje! 
Pracuję tylko na sprawdzonych 
kosmetykach, bardzo dobrej 
jakości, które utrzymują 
się przez całą noc! Dojazd 
na terenie Pruszkowa i okolic! 
Tel. 503 120 868, mail: 
ms.annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, 
imprezy okolicznościowe. Atrakcyjne 
ceny. Na życzenie wysyłamy fi lm 
lub mp3. Tel. 514 458 887

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 

Grodzisk Mazowiecki, 24.07.2015 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.  o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejs- 
ką w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 190/2015 z dnia  
24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Obszar zmiany Studium obejmuje całą Gminę Grodzisk Mazo-
wiecki w zakresie:
1) przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz 

ze strefą ochronną wokół obiektów infrastruktury technicznej 
(pasem technologicznym) na rysunku Studium;

2) ustaleń tekstu Studium dotyczących elektroenergetyki, a w szcze- 
gólności projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV; 

3) wprowadzenia korekt redakcyjnych tekstu oraz rysunku Stu-
dium w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium należy składać do 
24 sierpnia 2015 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 24.07.2015 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związ-
ku z uchwałą Nr 190/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Zawiadamia się, że Gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w pokoju 
nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Obszar zmiany Studium obejmuje całą Gminę Grodzisk Mazowiecki  
w zakresie:
1) przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze 

strefą ochronną wokół obiektów infrastruktury technicznej (pasem 
technologicznym) na rysunku Studium;

2) ustaleń tekstu Studium dotyczących elektroenergetyki, a w szczególno-
ści projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV; 

3) wprowadzenia korekt redakcyjnych tekstu oraz rysunku Studium  
w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. mogą składać wnioski do opra-
cowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, pocztą na adres  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez ko-
nieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko 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.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz pomieszczeń przezna-
czonych do oddania w najem.

obwieszczenie 
starosty Pruszkowskiego 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687  z późn. zm.) zawiadamiam, że zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne  na wniosek Prezydenta 
Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Przejazdowej  
w Pruszkowie na odcinku od ul. Południowej do ul. Promyka w za-
kresie: przebudowy jezdni, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Gro-
blowa, Traktową, Parzniewską, Promyka, budowy ciągu pieszo-rowe-
rowego, budowy chodników, budowy zatok autobusowych, budowy 
zatok postojowych, przebudowy i budowy zjazdów, budowy sieci ka-
nalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, budowy kanału technolo-
gicznego, przebudowy kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi  
i telekomunikacyjnymi, rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz wycinki 
drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
•	 70/6 (działka powstała z podziału działki nr ew. 70/1), 70/8 (dział-

ka powstała z podziału działki nr ew. 70/5), 71/4 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 71/3), 44/8, 44/9, 118/6, 44/7, 118/3, 
119/4, 44/10 – obr. 13,

•	 94/4 (działka powstała z podziału działki nr ew. 94/1), 93/3(działka 
powstała z podziału działki nr ew. 93/1), 136/1 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 136), 67/1 (działka powstała z podzia-
łu działki nr ew. 67), 66/1 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 66), 65/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 65), 55/1 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 55), 54/2, 102/2, 92, 119, 
117, 64, 54/1 – obr. 14.

Linie rozgraniczające teren inwestycji –zajęcie na czas budowy:
•	 118/9, 119/10 - obr. 13,
•	 1/15, 1/14, 24/10, 45/1, 55/2 (działka powstała z podziału działki 

nr ew. 55) – obr. 14,
•	 7 – obr. wieś Parzniew, gmina Brwinów.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami spra-
wy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek  
÷ piątek 8.00-16.00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 106  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY
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