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Most na Utracie czeka na remont
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Znajdujący się w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 
719 most na rzece Utracie 
niebawem przejdzie 
remont. MZDW szuka 
wykonawcy robót. Co to 
oznacza dla kierowców? 
Jak zwykle utrudnienia.

M azowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
„włada” drogą wo-

jewódzką nr 719. Drogą, która 
ciągnie się od miejscowości Ka-
mion przez Żyrardów, Grodzisk 
Mazowiecki, Brwinów, Prusz-
ków aż do Warszawy. Ta trasa 

Niewykluczone, że w sierpniu rozpocznie się modernizacja pruszkowskiej przeprawy
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Kto „kręgosłup” komunikacyjny 
dla tych miejscowości. Kłopot 
w tym, że zaplanowano gruntow-
ny remont mostu, który znajduje 
się w ciągu wspomnianej drogi. 
Chodzi o pruszkowską przepra-
wę na rzece Utracie. 

Kiedy ruszą prace? Jeśli uda 
się wybrać wykonawcę w pierw-
szym terminie to jest szan-
sa, że pierwsze łopaty zostaną 
wbite w sierpniu. Pojawia się 
jednak pytanie: dlaczego dro-
gowcy nie podjęli działań już 
z początkiem wakacji, gdy ruch 
maleje? Okazuje się, że wszyst-
kiemu winne są procedury pro-
jektowe. – Przetarg ogłosiliśmy 
pod koniec czerwca. W połowie 
lipca zapoznamy się ze złożony-
mi ofertami. Nie zwlekaliśmy 
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z ogłoszeniem przetargu. Nie-
stety przedłużyła się procedu-
ra związana z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej dla 
nowej przeprawy w Pruszkowie 
– informuje Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW. I do-
daje: – Przy tak ruchliwej drodze 
nie ma znaczenia czy remont jest 
prowadzany w wakacje czy nie. 
Mogliśmy przesunąć tę inwesty-
cję na przyszły rok, ale dziś ma-
my pieniądze na realizację prac.

Monika Burdon nie chce 
jednak podać, ile MZDW za-
rezerwowało pieniędzy na tę in-
westycję. – O kosztach będziemy 
mogli rozmawiać po rozstrzy-
gnięciu przetargu – ucina. 

WIĘCEJ  2 

REGION
W najbliższym czasie 
rozkład jazdy KM i SKM 
będzie zmieniał 
się szybciej niż 
w kalejdoskopie.

Pasażerom radzimy dokładnie za-
poznać się z tym, co zaplanowali 

Cztery zmiany rozkładów jazdy w trzy tygodnie
kolejarze. Szczególnie, że utrud-
nienia na linii Pruszków-War-
szawa zbiegają się w czasie z re-
montem WKD, drugiego ważne-
go szlaku kolejowego w naszym 
regionie. Od 11 do 31 lipca har-
monogram jazdy pociągów na li-
nii Pruszków-Warszawa będzie 
zmieniał się cztery razy. Skąd to 

zamieszanie? Powód jest już pa-
sażerom dobrze znany. – Zmiany 
są związane z pracami torowymi, 
prowadzonymi przez zarządcę in-
frastruktury PKP PLK na odcin-
ku Warszawa Zachodnia-Prusz-
ków – mówi Magdalena Potocka 
z biura prasowego Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Warszawie. 

Równolegle modyfi kacje pojawią 
się w kursowaniu autobusów ZS1.

Pierwszych zmian możemy 
spodziewać się już w sobotę, 11 lip-
ca. Jak informuje ZTM, więk-
szość pociągów SKM linii S1 bę-
dzie kursowała na trasie skróco-
nej, czyli do i z Piastowa. Składy po-
jadą torem nr 3, przeznaczonym 

dla ruchu w kierunku Pruszkowa. 
Przesiadka pomiędzy pociągami 
SKM dojeżdżającymi i odjeż-
dżającymi z Piastowa a autobu-
sami do i z Pruszkowa będzie 
możliwa na przystanku Warsza-
wa Ursus Niedźwiadek.

WIĘCEJ  8

Napis ginie 
za ekranem

PRUSZKÓW

Do tej pory pamiątkowy napis 
„Tędy przeszła Warszawa” 
był  od strony ul. Bohaterów 
Warszawy dobrze widoczny. 
Teraz zniknął za zielonym 
ekranem dźwiękochłonnym. 
Działania kolejarzy 
wywołały niepokój nie tylko 
mieszkańców Pruszkowa.  3

„Więzień labiryntu”
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

Przed nami kolejna projekcja 
w ramach Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Tym razem zobaczymy 
thriller science fi ction „Więzień 
labiryntu”. Początek seansu 
na pl. Jana Pawła II w niedzielę 
12 lipca o godz. 21.30. Wstęp 
oczywiście bezpłatny.  3

Będzie miejsce
dla aktywnych

GRODZISK MAZOWIECKI 

Grodziskie władze chcą, 
by w mieście pojawił się 
kolejny punkt, gdzie 
mieszkańcy będą mogli 
w ciekawy sposób spędzić 
wolny czas. Chodzi o Centrum 
Aktywizacji i Integracji 
Społecznej, które  jest planowane 
przy ul. Sportowej.   8
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NADARZYN
Ośrodki zdrowia w gminie Nada-
rzyn zmienią czasowo harmono-
gram podczas wakacji. Przychodnia 
w Młochowie będzie nieczynna od 
13 lipca do końca miesiąca. W tym 
czasie dyżurować ma Ośrodek Zdro-
wia w Nadarzynie przy ul. Sitar-
skich 3. Natomiast w Nadarzynie 

przychodnia będzie nieczynna od 
3 do 14 sierpnia. W tym okresie dyżur 
ma pełnić ośrodek w Młochowie przy 
ul. Mazowieckiej 5a. Te krótkie prze-
rwy w działalności przychodni to 
nic niezwykłego. Personel medycz-
ny uda się na urlop, przeprowadzone 
będą też prace remontowe, które nie 

Przychodnie w wakacje 
okresowo nieczynne

są możliwe gdy placówki funkcjonu-
ją codziennie. Warto również wie-
dzieć, że w dni robocze, w godz. 
18 – 8 oraz całodobowo w niedziele 
i dni wolne od pracy, funkcjonuje sta-
cjonarna i wyjazdowa pomoc lekar-
sko-pielęgniarska w Pruszkowie 
przy ul. Armii Krajowej 2/4.  (SD)

Piątek, 10 Lipca 2015

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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Zarząd powiatu 
z absolutorium 
PRUSZKÓW
Nadszedł czas na 
ocenę wykonania 
budżetu za rok 2014. 
Na czerwcowej 
sesji rady powiatu 
pruszkowskiego 
udzielono zarządowi 
absolutorium.

Do głównych kompetencji za-
rządu powiatu należy wyko-
nywanie uchwał powiatowej 
rady, gospodarowanie mie-
niem czy też wykonywanie 
budżetu. Po zakończeniu każ-
dego roku organ wykonawczy 
podlega ocenie radnych, któ-
rzy udzielają lub nie udziela-
ją mu absolutorium.

Stosowną uchwałę po prze-
prowadzeniu analizy przygo-
towuje komisja rewizyjna rady 
powiatu. – Po rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2014 oraz po 
analizie materiałów integral-
nych związanych ze sprawoz-
daniem komisja pozytywnie 
oceniła wykonanie budżetu 
– mówił na posiedzeniu ra-
dy powiatu Tomasz Osiński. 
Komisja wniosła o udzielenie 
zarządowi absolutorium. Po-
zytywną opinię wydała też Re-
gionalna Izba Obrachunkowa.

Podczas sesji wysłuchano 
też sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2014 rok. 
W głosowaniu nad udziele-
niem absolutorium wzięło 
udział 25 radnych – 24 było 
„za”, jedna osoba wstrzyma-
ła się od głosu.

Po zakończeniu głosowa-
nia Zdzisław Sipiera, staro-
sta pruszkowski, powiedział 
m.in.: – Obecny zarząd, który 
został wybrany 1 grudnia tylko 
miesiąc dysponował tym bu-
dżetem, poprzedni okres był 
w gestii organu poprzedniej 
kadencji. Następne budżety 
będą w pełni rozliczane z pra-
cy tego zarządu  (JM)

Wybrany w przetargu wykonawca 
na realizację remontu będzie miał 
czas do połowy grudnia. Robot-
nicy rozbiorą konstrukcję nośną 
mostu, wzmocnią przyczółki, od-
tworzą fragment konstrukcji oraz 
ułożą nową nawierzchnię. Przy 
takiej liście zadań termin wydaje 
się dość krótki. – Nie budujemy 
mostu od podstaw więc nie po-
winno być problemu z terminową 
realizacją zadania. No chyba, że 
zima przyjdzie już w październiku 
– mówi Monika Burdon. 

Kierowcy muszą się zatem 
przygotować na kilkumiesięcz-
ne utrudnienia. Dla pocieszenia 
dodamy tylko, że przeprawa nie 
zostanie całkowicie wyłączo-
na z ruchu. Remont będzie pro-
wadzony połówkami. Udało się 
nam ustalić, jak będzie w tym 
czasie wyglądała tymczasowa 
organizacja ruchu. W pierwszej 
kolejności przebudowywana bę-
dzie jezdnia w kierunku Warsza-
wy. Po drugiej jezdni ruch będzie 
prowadzony w obu kierunkach 
– do Pruszkowa i do stolicy. Na-
stępnie wykonawca przenie-
sie się na drugą połówkę mostu, 
a kierowcy zostaną „przesunięci” 
na wyremontowaną część drogi.

Monika Burdon: – Będzie-
my się przyglądać tej organi-
zacji ruchu. Pierwsze dni będą 
ciężkie, bo kierowcy będą mu-
sieli się przyzwyczaić do zmian. 
Jeśli zajdzie potrzeba wprowa-
dzimy inne rozwiązania.

Po zakończeniu remontu na 
kierowców również czekać bę-
dą zmiany. Zniesione zosta-
nie ograniczenie do 30 km/h, 
które dziś obowiązuje na tym 
fragmencie drogi 719. Nowy 
most zostanie nieco obniżony, 
więc zniknie też ograniczenie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

przeniesiony, a stary wiadukt 
pójdzie do rozbiórki. Inny sce-
nariusz praktycznie nie wcho-
dzi w grę, gdyż wiązałby się 
z paraliżem komunikacyjnym 
Pruszkowa. – Nowy wiadukt 
ma powstać w trybie „projektuj 
i buduj”. Koszt jest, niestety, dość 
duży. Szacujemy, że będzie to 30 
mln zł. Chcemy by województwo 
zarezerwowało pieniądze na ten 
cel w przyszłorocznym budżecie 
– podkreśla Burdon. 

Podobnie sytuacja przedstawia 
się z 800-metrowym odcinkiem 
Al. Jerozolimskich, czyli słynnym 
„wąskim gardłem” w Pruszkowie. 
W tym przypadku Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przez kilka lat walczył o wyda-
nie decyzji ZRiD (zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej). 
W ubiegłym roku były nawet pie-
niądze na przebudowę, ale jeszcze 
wtedy nie było decyzji (wpłynę-
ły odwołania, co wydłużyło pro-
cedury). Dziś drogowcy czekają 
na... wodociągowców. – Inwesty-
cję musimy przeprowadzić wspól-
nie z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji. Jeśli 
oni zgromadzą wszystkie potrzeb-
ne pozwolenia będziemy mogli 
zgłosić przebudowę tego frag-
mentu do budżetu województwa 
– mówi rzeczniczka MZDW. 

dotyczące wysokości pojazdów 
przejeżdżających pod pruszkow-
skim wiaduktem. 

I tu pojawia się kolejne pyta-
nie: co z wiaduktem, który prze-
biega nad mostem? Okazuje 
się, że MZDW ma szerokie pla-
ny inwestycyjne jeśli chodzi o  
Pruszków. Wiadukt znajdujący 

Targowisko miejskie 
wciąż w naprawie
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
targowisko 
miejskie nadal jest 
modernizowane, 
a powinno już 
funkcjonować. 
Przynajmniej 
według terminów 
zawartych w umowie 
z wykonawcą.

Prace ruszyły1 lipca i miały za-
kończyć się dwa dni później. 
Możliwe? Nie. – Remont tar-
gowiska nadal trwa. Prace po-
stępują, jednak termin umowny 
nie został dotrzymany – mówi 
Krzysztof Gołda z Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. Wy-
konawca musi liczyć się z kon-
sekwencjami. – Naliczamy kary 
zgodnie z warunkami umowy 
w związku z niedotrzymaniem 
terminu – wyjaśnia Gołda.

Nie ma co ukrywać, że sy-
tuacja jest groteskowa. To tak 
jakby Usain Bolt miał przebiec 
100 metrów w mniej niż sekun-
dę, a Kamil Stoch pobić rekord 
skoczni na Saharze. Co moż-
na zrobić w takiej sytuacji? Re-
mont targowiska postępuje, ale 
tak jak zakładali urzędnicy, za-
pewne na wykonanie prac po-
trzeba dwóch miesięcy. Gołda: 
– Zgodnie z logiką tak powinno 

być, jednak musieliśmy działać 
zgodnie z prawem.

Jednym z kryteriów przyjętych 
w postępowaniu przetargowym 
był czas wykonania prac – im 
krótszy tym lepszy. W większo-
ści z dziesięciu ofert jakie wpły-
nęły do urzędu miasta, mowa 
była o kilku tygodniach. Nie 
do przebicia okazała się jednak 
propozycja złożona przez fi rmę 
z Opaczy, która zobowiązała się 
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Firma 
zobowiązała się 
przeprowadzić 
remont targowiska 
miejskiego 
w ciągu... 
dwóch dni

przeprowadzić remont w ciągu... 
dwóch dni. Zgodnie z prawem za-
mówień publicznych urzędnicy 
nie mogli jej odrzucić, choć od po-
czątku można było przypuszczać, 
skończy się to opóźnieniami.

Co z pruszkowskim targowi-
skiem? Pod koniec wakacji za-
pewne remont dobiegnie fi nału. 
Oczywiście jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem.  (JM)
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Most czeka na remont
Niewykluczone, że już w sierpniu rozpocznie się modernizacja 
pruszkowskiej przeprawy na rzece Utracie

się w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 718 (przebiega nad torami 
PKP i wspomnianym mostem) 
jest w kiepskim stanie technicz-
nym. Przeprawa nie stwarza nie-
bezpieczeństwa, ale wymaga 
gruntownego remontu. Zamiast 
tego MZDW chce wybudować 
„po sąsiedzku” drugi wiadukt. 
Gdy nowa przeprawa będzie 
gotowa, ruch zostanie na nią 

Dla pocieszenia 
kierowców: 
podczas remontu 
przeprawa 
nie zostanie 
całkowicie 
wyłączona z ruchu

 Wykonawca na realizację remontu będzie miał czas do 
połowy grudnia
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Targowisko miejskie 
wciąż w naprawie
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Kino Letnie proponuje 
film „Więzień labiryntu”

PRUSZKÓW
Przed nami kolejna 
projekcja w ramach 
Pruszkowskiego 
Kina Letniego. Tym 
razem na pl. Jana 
Pawła II obejrzymy 
thriller science fi ction 
„Więzień labiryntu”.

Film opowiada historię nastolet-
niego Thomasa (Dylan O’Brien). 
Budzi się on w ciemnej windzie 
i nic nie pamięta. Po wydostaniu 
się z windy jego oczom ukazuje 
się tajemnicza zamknięta strefa 
zamieszkiwana przez kilkudzie-
sięciu chłopców. Po chwili Tho-
mas dowiaduje się, że oni również 
trafi li tam w podobny sposób. 60 
chłopców nauczyło się funkcjo-
nować w trudnych warunkach, 
ale od dwóch lat próbują znaleźć 
wyjście ze strefy. Każdego ranka 
ukazują się im ogromne mury – la-
birynt. Nadzieja pojawia się wraz 

z przybyciem dziewczyny. Teresa 
(Kaya Scodelario), która trafi a do 
strefy w śpiączce, w dłoni trzyma 
tajemniczą kartkę...

Początek projekcji „Więźnia 
labiryntu” w niedzielę 12 lip-
ca o godz. 21.30. Organizato-
rzy zadbali, aby widzowie mogli 
obejrzeć fi lm w komfortowych 
warunkach. Tradycyjnie na tych 
najszybszych czeka specjalna 
strefa z leżakami, pozostali ma-
ją do dyspozycji krzesełka. Wstęp 
na projekcję bezpłatny.

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. W tym roku 
sponsorem głównym jest Odys-
sey – nowy salon marki Nissan 
w Pruszkowie. Partnerami pro-
jektu są: Auto Service Zalewscy, 
Decathlon Okęcie, Maximus Fa-
shion Center, Praktiker Polska, 
Uczelnia Techniczno-Handlowa 
im. Heleny Chodkowskiej.  (SD)

Darmowy 
internet  
MICHAŁOWICE
Od lipca na terenie 
gminy Michałowice 
można korzystać 
z bezpłatnego dostępu 
do internetu.

Usługę uruchomiono w kil-
ku lokalizacjach. Łącze jest 
szybkie i nielimitowane. Gdzie 
zatem będziemy w zasięgu bez-
płatnego dostępu do sieci Wi-
-Fi? Oto odpowiedź: Urząd 
Gminy Michałowice, Reguły, 
ul. Aleja Powstańców War-
szawy 1 – parter; strefa rekre-
acji w Regułach, ul. Wiejska; 
strefa rekreacji w Michałowi-
cach, ul. Szkolna; ogródek jor-
danowski w Opaczy-Kolonii, 
ul. Ryżowa 90; Kaliszowy Gaik 
w Komorowie, ul. Kaliszany 18; 
Granicka Polanka w Granicy, 
ul. Poprzeczna.

Jak połączyć się z siecią? 
Należy na swoim urządze-
niu wyszukać sieć o nazwie 
„ptim.pl – darmowy inter-
net”. Następnie wyświetli 
nam się komunikat z regula-
minem, który należy przeczy-
tać i zaakceptować jeśli chcemy 
uzyskać połączenie. Kiedy włą-
czymy przeglądarkę, auto-
matycznie pojawi się strona 
michalowice.pl.  (SD)

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Kolejna inwestycja 
PKP PLK w naszym 
regionie wywołuje 
oburzenie mieszkańców 
Pruszkowa. Tym 
razem chodzi o ekrany 
dźwiękochłonne, 
które od strony 
ul. Bohaterów Warszawy 
zasłoniły pamiątkowy 
napis „Tędy przeszła 
Warszawa”.

Szpaler zielonych ekranów 
akustycznych pojawił się 
na całej długości torów od 

Pruszkowa do Warszawy. Ich 
zadaniem jest ograniczenie ha-
łasu pochodzącego z linii kole-
jowej. Problem w tym, że ekrany 
od jednej strony zasłaniają nie 
tylko same tory, ale również na-
pis „Tędy przeszła Warszawa” 
upamiętniający męczeństwo 

szczególny obowiązek i przywi-
lej dbania o dziedzictwo histo-
ryczne. Brak interwencji może 
w przyszłości doprowadzić do 

więźniów (w tym ludności cy-
wilnej stolicy) obozu przej-
ściowego, który w Pruszkowie 
utworzyli hitlerowcy. Do tej po-
ry napis był dobrze widoczny 
od strony ulicy ul. Bohaterów 
Warszawy. Teraz zniknął za zie-
loną zasłoną. 

O interwencję w tej sprawie 
poprosili nas zaniepokojeni 
mieszkańcy. –  Ekrany są nie-
przezroczyste, mają wysokość 
kilku metrów i całkowicie za-
słaniają pomnik upamiętniający 
więźniów istniejącego w Prusz-
kowie w czasie II wojny obozu 
przejściowego dla mieszkańców 
Warszawy. Niestety, z powodów 
dla mnie całkowicie niezrozu-
miałych, podejrzewam, że ze 
zwykłej ludzkiej bezmyślno-
ści, ekipy budowlane stawiają 
ekran nieprzezroczysty w ko-
lorze zielonym – oburza się 
nasz czytelnik. I kategorycz-
nie zaznacza: – Z racji tego, że 
obóz znajdował się na terenie 
Pruszkowa lokalne władze mają 

Pamiątkowy napis ginie za zielonym ekranem
Ekrany dźwiękochłonne zasłaniają nie tylko same tory, ale również napis „Tędy przeszła Warszawa”

Działania kolejarzy wywołały 
też niepokój w pruszkowskim 
muzeum Dulag 121. – Chcieli-
byśmy, aby te elementy jak na-
pis na murze, brama nr 14 przez 
którą wjeżdżały transporty 
i wieżyczka strażnicza były wi-
doczne od strony ul. Bohaterów 
Warszawy – mówi Małgorzata 
Bojanowska, dyrektor placów-
ki. – Tamte wydarzenia i samo 
miejsce powinny być upamięt-
nione i bardzo nam zależy żeby 
tak było. Sprawę ekranów zgło-
siliśmy do starostwa powiato-
wego – dodaje. 

O to, czy PKP liczyło się z tym, 
że decyzja o ustawieniu w tym 
miejscu zielonych ekranów bę-
dzie wiązała się z zasłonięciem 
pamiątkowego napisu zapyta-
liśmy bezpośrednio kolejarzy. 
Niestety, do momentu zamknię-
cia tego numeru gazety nie do-
staliśmy odpowiedzi. 

Dobre wieści w tej sprawie 
płyną natomiast z pruszkow-
skiego starostwa powiatowego. 

Napis „Tędy przeszła Warsza-
wa” wkrótce znów powinien być 
dobrze widoczny. – Udało mi się 
uzyskać zapewnienie, że zielone 
ekrany od strony ul. Bohaterów 
Warszawy zostaną zastąpione 
przezroczystymi – mówi Zdzi-
sław Sipiera, starosta. – Zleci-
liśmy już przeprowadzenie 
takich prac. Wykona je PKP 

w porozumieniu z firmą, któ-
ra wykonuje instalację. Cho-
dzi o wymianę kilku zielonych 
elementów, dzięki czemu pa-
miątkowy napis będzie widocz-
ny – dodaje.

Mieszkańców możemy więc 
uspokoić. Zapewniamy też, że 
postępy w wymianie ekranów bę-
dziemy sprawdzać na bieżąco. 

marginalizacji pomnika i jego 
dewastacji, a kto wie czy taki 
stan nie posłuży komuś jako ar-
gument za jego rozbiórką.

– Udało mi się 
uzyskać zapewnienie, 
że zielone ekrany od 
strony ul. Bohaterów 
Warszawy zostaną 
zastąpione 
przezroczystymi 
– mówi Zdzisław 
Sipiera, starosta 
pruszkowski
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NADARZYN
Policja odnalazła 19-letnią Wietnam-
kę. 23 czerwca wyszła z domu i nie 
dawała znaku życia. Jeden z krew-
nych kobiety zgłosił sprawę zagi-
nięcia na policję. Funkcjonariusze 
rozpoczęli działania na terenie Strze-
niówki, przeszukiwali też miejsco-
wy las. W akcji uczestniczyli również 

strażacy z okolicznych jednostek 
OSP. Udało się odnaleźć kobietę, 
jednak obecnie niemożliwe jest 
określenie przyczyn jej zniknięcia. 
– W niedzielę (5 lipca – przyp. red.) 
ok. godz. 18 odnaleźliśmy 19-latkę, 
która zmierzała w kierunku domu 
– powiedziała asp. Karolina Kańka, 

Poszukiwania dały efekt, młoda 
Wietnamka została odnaleziona

rzecznik pruszkowskiej komendy po-
wiatowej policji. I dodawała: – Ko-
bieta była skrajnie wyczerpana. 
Potrzebowała pomocy lekarskiej, 
dlatego też została przewieziona do 
szpitala. Gdy stan zdrowia 19-lat-
ki ustabilizuje się będziemy musieli 
przeprowadzić z nią rozmowę. (JM)

 Napis „Tędy przeszła Warszawa” wkrótce znów 
powinien być dobrze widoczny
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BRWINÓW
Lato to czas zwiększonych migra-
cji zwierząt leśnych. Pojawiają się 
na ulicach, w pobliżu domostw. 
W Brwinowie łoś chciał przesko-
czyć przez płot, jednak ta próba 
skończyła się dla niego tragicznie. 
– Do zdarzenia doszło około godz. 
4 rano w piątek (3 lipca – przyp. 

red.). Prawdopodobnie łoś uciekał 
i chciał pokonać przeszkodę, ale 
zawisł na ogrodzeniu. Na miejsce 
wezwano lekarza weterynarii, jed-
nak było już za późno, aby urato-
wać zwierzę – mówi asp. Karolina 
Kańka, rzecznik Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. Wyprawa 

Próba przeskoczenia płotu 
okazała się dla łosia tragiczna

łosia okazała się dla niego tragicz-
na, ale pamiętajmy też, że zwie-
rzęta leśne coraz częściej zbliżają 
się do ludzi. Nie wykazują strachu 
przed hałasem, odważnie wycho-
dzą na drogę. Należy więc zacho-
wać ostrożność w trakcie jazdy 
samochodem oraz spacerów. (JM)

Wiadukt ma 
wykonawcę
PIASTÓW
Wybrano fi rmę, która 
zajmie się remontem 
piastowskiego wiaduktu. 
Roboty powinny ruszyć 
wkrótce.

Wspomniany wiadukt ma już 
ponad 20 lat i nie jest w naj-
lepszym stanie. Pruszkowskie 
starostwo (zarządca obiektu) 
wyłoniło już fi rmę, która zaj-
mie się naprawą zniszczonej 
nawierzchni przeprawy. Do 
przetargu zgłosiło się tylko 
Warszawskie Przedsiębior-
stwo Mostowe Mosty.

Propozycja złożona przez to 
przedsiębiorstwo była wyższa 
niż zakładali urzędnicy. „Ce-
na oferty przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfi nansowanie 
zamówienia, ale zamawiają-
cy może zwiększyć tę kwo-
tę do ceny wybranej oferty” 
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Minusowy (fi nansowo) rok szpitala
PRUSZKÓW
Szpital Powiatowy 
w Pruszkowie 
fi nansowo podsumował 
miniony rok. Nie 
wypada zbyt dobrze. 
Placówka znalazła 
się „pod kreską”, ale 
nikt nie zamierza 
jej komercjalizować.

Zgodnie z przepisami jeśli szpi-
tal prowadzony przez jednostkę 
samorządową zakończy rok ze 
stratą konieczne jest podjęcie 
odpowiednich kroków. Scena-
riusze są dwa: stratę, po odli-
czeniu amortyzacji, pokryje 
organ prowadzący (np. mia-
sto, powiat czy województwo) 

lub konieczna będzie komercja-
lizacja szpitala i przeistoczenie 
go w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Z drugiej opcji 
kilka lat temu skorzystał samo-
rząd Mazowsza, który w spółkę 
przekształcił pruszkowski Szpi-
tal Kolejowy.

Jakie losy czekają „Wrzesin”? 
Powiat Pruszkowski, który jest 
organem prowadzącym dla tej 
placówki na komercjalizację 
się nie godzi. Jednak ostatecz-
ną decyzję w tej sprawie podję-
li radni. – Jak wiemy wszyscy, 
mamy tylko dwie ścieżki usta-
wowe: albo nie pokrywamy stra-
ty i musimy wystawić w trybie 
komercjalizacji nasz szpital, 
albo pokrywamy stratę. Także 

tutaj jest zero-jedynkowy sys-
tem – zaznaczał na sesji rady 
powiatu Zdzisław Sipiera, sta-
rosta pruszkowski.

Ostatecznie radni stosunkiem 
głosów 26 „za”, przy 1 wstrzy-
mującym się wyrazili zgodę na 
pokrycie straty szpitala.

O jakiej kwocie mowa? Szpital 
na minusie ma ponad 1,7 mln zł.
Po amortyzacji kwota ta maleje 
do 982 tys. zł. Powiat na pomoc 
lecznicy wyłoży więc blisko mi-
lion złotych. Warto dodać, że to 
nie pierwsza sytuacja, gdy sta-
rostwo ratuje lecznicę. Rów-
nież 2013 rok zakończyła pod 
kreską z podobnym wynikiem. 
Wtedy powiat musiał wyłożyć 
870 tys. zł.  (AS) 

Ulice będą jaśniejsze
MICHAŁOWICE
Niebawem ulice kilku 
miejscowości na terenie 
gminy Michałowice 
mogą zyskać nowy blask 
bowiem przebudowane 
zostanie ich oświetlenie. 

Projekt zakłada wymianę i re-
mont szaf sterujących, uzupeł-
nienie punktów świetlnych oraz 
remont linii i słupów oświetlenia 
ulicznego. Gdzie? W Komoro-
wie na ul. Starego Dębu, w Gra-
nicy na ulicach Pruszkowskiej, 
Osieckiej, Jedliny, Podleśnej, 
w Regułach na ul. Berberysowej 
i Dereniowej oraz w Michałowi-
cach na ul. Szarej. W moderniza-
cji będą wykorzystane różne typy 

opraw oświetleniowych. Niektó-
re zostaną wykonane w technolo-
gii LED. Taka świetlówka latarni 
będzie wyposażona w 32 diody 
LED, moc maksymalna jaką osią-
gnie to 30W przy maksymalnym 
strumieniu świetlnym 3000 lm. 
Zakres temperatury barwowej 
źródeł światła to neutralny biały. 
Zamontowane zostaną też świe-
tlówki marki Phillips o różnych 
mocach od 70 W do 150 W. Wła-
dze gminy ogłosiły przetarg na 
modernizację oświetlenia ulicz-
nego na wymienionych wyżej 
ulicach. Termin składania ofert 
mija 15 lipca. Zwycięska eki-
pa remontowa będzie miała 
30 dni umownego czasu na reali-
zację przedsięwzięcia.  (SD)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie powoli 
staje na nogi. 
To w dużej mierze 
zasługa Hanny 
Szymańskiej, która od 
stycznia pełni obowiązki 
dyrektora tej placówki. 

O d dłuższego czasu nie 
milkły głosy, że prusz-
kowskie PCPR nie dzia-

ła tak jak powinno. Osoby korzy-
stające z pomocy, głównie rodzi-
ny działające w pieczy zastępczej 
i osoby usamodzielniające się, 
często narzekały na utrudnioną 
komunikację z urzędem. Dla sta-
rosty pruszkowskiego Zdzisława 
Sipiery te głosy były wystarcza-
jące, by rozwiązać umowę z po-
przednią dyrektorką placówki 
– Mariolą Stecko.

W styczniu pełniącą obo-
wiązki dyrektora PCPR zosta-
ła Hanna Szymańska, która 
przez wiele lat pracowała w tej 
placówce. W pierwszej kolejno-
ści zleciła kontrolę w jednostce. 
Jej wyniki nie były zbyt zadowa-
lające. – Po kontroli ukazana zo-
stała bezczynność urzędu w dość 
wielu przypadkach. Od samego 
początku zaczęliśmy, na tyle 
na ile było to możliwe, wycho-

(zostało przekształcone w Ro-
dzinny Dom Dziecka). – Zdaję so-
bie sprawę, że jedno pogotowie 
na cały powiat to i tak mało. Ale 
najważniejsze jest to, że zostało
utworzone. Dzięki temu w sytu-
acjach interwencyjnych bę-
dziemy mogli sprawować pie-
czę zastępczą na terenie naszego 
powiatu – zaznacza Szymańska.

Ale to nie koniec działań. Za-
rząd Powiatu Pruszkowskiego, 
który ściśle współpracuje z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie, razem z PCPR zaprosił do 
rozmów inne instytucje z terenu 
powiatu zajmujące się udzielaniem 
pomocy. Ta inicjatywa spotka-
ła się z dużym uznaniem zapro-
szonych. – Dyrektorzy placówek 

dzenie z formalnych zaległości 
– mówi Szymańska. 

Co ciekawe, nie obyło się bez 
odejść z pracy. Dyrektor Szy-
mańska: – Jedna osoba została 
zwolniona dyscyplinarnie, in-
ne same złożyły wypowiedzenia. 
W większości te braki zostały 
już uzupełnione.

Mimo krótkiego okresu od obję-
cia przez Hannę Szymańską sterów 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie doszło do wielu zmian, 

Pozytywne zmiany w centrum pomocy
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie udało się m.in. utworzyć Pogotowie Rodzinne  

podkreślali, że wreszcie ktoś zain-
teresował się ich opinią. Wcześniej 
takich rozmów nie było w ogóle. 
Chcemy organizować więcej takich 
inicjatyw, w tym również spotka-
nie dotyczące autyzmu – mó-
wi nam Ewa Borodzicz, członek 
zarządu powiatu pruszkowskiego. 

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Pruszkowie chce 
dołożyć wszelkich starań, by pro-
pagować pieczę zastępczą. Przygo-
towywana jest akcja informacyjna 
oraz szkolenia da rodzin, które 
chcą stać się rodzinami zastęp-
czymi. W ostatnim czasie został 
również zorganizowany konkurs 
plastyczny związany z tą tematy-
ką. PCPR zamierza również za-
dbać o te rodziny, które już mają 

status rodzin zastępczych. Po wa-
kacjach planowane są m.in. grupy 
wsparcia (koordynowane przez 
psychologa) dla takich rodzin. 

Czy wprowadzone przez Han-
nę Szymańską rozwiązania bę-
dą kontynuowane? Tego dowie-
my się po zakończeniu konkursu 
na dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, który 
został ogłoszony pod koniec 
czerwca. – Na wszystkie wyższe 
funkcje, takie jak dyrektorzy pla-
cówek czy naczelnicy wydzia-
łów będą organizowane konkur-
sy. Najważniejszą sprawą są lu-
dzie. Struktura urzędu musi być 
oparta na kompetentnych oso-
bach – podkreśla Zdzisław Si-
piera, starosta pruszkowski. 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie udało się m.in. utworzyć Pogotowie Rodzinne  

w dodatku pozytywnych. Udało 
się skierować większą liczbę osób 
na turnusy rehabilitacyjne oraz 
utworzyć Pogotowie Rodzinne, 
które w powiecie przestało dzia-
łać we wrześniu minionego roku 

– Od samego 
początku 
zaczęliśmy, na 
tyle na ile było 
to możliwe, 
wychodzenie 
z formalnych 
zaległości – mówi 
Hanna Szymańska 

Piątek, 10 Lipca 2015

– czytamy w informacji o wy-
niku przetargu. Starostwo ceny 
oferty jednak nie podaje, za-
pewne przekracza ona 900 tys. 
zł (tyle pierwotnie planowano 
wydać na to przedsięwzięcie).

– W lipcu i sierpniu chce-
my przeprowadzić konser-
wację nawierzchni wiaduktu 
w Al. Tysiąclecia w Piastowie, 
która polegać będzie na roze-
braniu i odtworzeniu istnieją-
cej nawierzchni oraz wymianie 
odwodnienia i izolacji –  mówi 
Agnieszka Kuruliszwili, rzecz-
nik pruszkowskiego starostwa. 
I dodaje: – Roboty będą wyko-
nywane przy zachowaniu prze-
jezdności jednego pasa ruchu, 
połówkami jezdni, wprowadza-
jąc wahadłowy ruchu kołowy. 
W związku z powyższym na-
leży liczyć się z utrudnieniami 
w ruchu w tym rejonie.  (AS)

Wiadukt w Al. 
Tysiąclecia ma 
już ponad 20 lat

 PCPR po wakacjach chce m.in. zorganizować grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
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PRUSZKÓW
Groźna roślina 
pojawiła się na 
pruszkowskich łąkach. 
Pracownicy wydziału 
ochrony i środowiska 
usunęli dwa krzaki 
barszczu Sosnowskiego.

N iedawno o tej roślinie 
zrobiło się głośno. A to 
za sprawą mieszkanki 

Jeleniej Góry, która zetknęła się 
z barszczem Sosnowskiego pod-
czas prac ogrodowych. Nie wie-
dząc z czym ma do czynienia 
poparzyła się olejkiem wydzie-
lanym przez liście i łodygi. Kie-
dy rany nie chciały się poprawnie 
goić, kobieta poszła do szpitala. 
Jednak było za późno – jej stan 
z czasem się pogarszał się i nie-
stety zmarła.

„Barszcz” pojawił się także 
w naszym regionie. Ostatnio jeden 
z mieszkańców Pruszkowa prze-
chadzając się po łące w okolicach 

ciach rośliny znajduje się olejek, 
który zawiera związki kumary-
nowe. Pełnią one funkcje obron-
ną rośliny, jednak dla ludzi sta-
nowią ogromne zagrożenie. 
Związki te w kontakcie ze skórą 
powodują m.in. oparzenia dru-
giego i trzeciego stopnia.

Wydział Ochrony Środowi-
ska apeluje, aby nie usuwać roś-
liny na własną rękę. Kiedy po-
dejrzewamy, że znaleźliśmy 
w swojej okolicy barszcz Sosnow-
skiego, najlepiej zabezpieczyć 

ul. Jarzynowej zauważył dziw-
ną roślinę. Szybko ją skojarzył 
i zadzwonił do Wydziału Ochro-
ny Środowiska.

Krystyna Kozik, inspektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
w Pruszkowie mówi: – Na miejscu 
znajdowały się dwa krzaki, jeden 

Barszcz Sosnowskiego omijaj łukiem
Mieszkaniec Pruszkowa w okolicach ul. Jarzynowej zauważył dziwną roślinę...

teren i poinformować postron-
nych, a przede wszystkich bez-
zwłocznie zadzwonić do Straży 
Miejskiej, bądź do Wydziału 
Ochrony Środowiska (tel. 22 
735 88 10).

Barszcz Sosnowskiego jest nie-
zwykle niebezpieczny, w razie 
bezpośredniego kontaktu należy 
niezwłocznie i dokładnie umyć 
skórę wodą z mydłem oraz uni-
kać promieni słonecznych. Na-
stępnie udać się do szpitala tak 
szybko jak to możliwe. 

Mieszkaniec Pruszkowa w okolicach ul. Jarzynowej zauważył dziwną roślinę...

mniejszy, a drugi większy, oko-
ło 1,7 m wysokości, już kwitnący. 
Zostały usunięte i w odpowied-
ni sposób zutylizowane. 

Kozik zapewnia, że teren 
gdzie natrafi ono na groźną ro-
ślinę będzie na bieżąco moni-
torowany. A jest się czego bać. 
Praktycznie we wszystkich częś-

Teren gdzie 
natrafi ono na 
groźną roślinę 
będzie na bieżąco 
monitorowany
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Nie wszyscy kierowcy
zdejmują nogę z gazu
REGION
Od 18 maja za 
przekroczenie 
w terenie zabudowanym 
dopuszczalnej 
prędkości kierowcom 
zabierane jest prawo 
jazdy. Sprawdziliśmy 
jak wyglądają w tym 
zakresie statystyki 
w naszym regionie.

St. asp. Katarzyna Zych z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim 
informuje: – Mimo zauwa-
żalnej na drogach zmiany za-
chowania wielu kierujących, 
nie wszystkich odstraszyły 
zaostrzone sankcje. Od czasu 
zmiany przepisów w tym za-
kresie, funkcjonariusze dro-
gówki zatrzymali dziewięciu 
kierujących, którzy przekro-
czyli dopuszczalną prędkość 
jazdy o więcej niż 50 km/h. 
Ośmiu kierowców samocho-
dów osobowych i jeden moto-
cyklista stracili prawa jazdy na 
najbliższe 3 miesiące.

Tylko w miniony weekend 
grodziscy policjanci zatrzy-
mali „prawko” trzem kie-
rowcom. Powód? Nadmierna 
szybkość. Motocyklista pędził 
o 52 km/h więcej niż prze-
widują znaki, takim samym 
„wyczynem” może pochwa-
lić się kierowca Volkswage-
na. Ostatni z zatrzymanych 
to kierujący Oplem – osiągnął 
prędkość 106 km/h w tere-
nie zabudowanym.

A jak sytuacja przedsta-
wia się na drogach powiatu 
pruszkowskiego? – Od dnia 
zmiany przepisów zatrzyma-
liśmy 11 praw jazdy. W więk-
szości przypadki były związane 
z przekroczeniem dozwolonej 
prędkości w terenie zabudo-
wanym. Mimo naszych apeli 
kierowcy wciąż poruszają się 
ze znacznie wyższymi pręd-
kościami niż pozwalają na to 
znaki drogowe. Ponownie ape-
lujemy o rozwagę i zdjęcie no-
gi z gazu – mówi asp. Karolina 
Kańka, rzecznik komendy po-
wiatowej policji.  (SD)

 Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny 

GRODZISK MAZOWIECKI
Wicemistrz Polski w tenisie stoło-
wym dokonał poważnego transferu. 
Zespół Bogorii Grodzisk Mazowiec-
ki wzmocnił 23-letni Jung Young-
sik. To utalentowany tenisista, nie 
boi się ryzykownych zagrań. Bogo-
ria potrzebuje graczy o wysokich 
umiejętnościach, gdyż musi godzić 

rywalizację w Superlidze ze zma-
ganiami w Lidze Mistrzów. Warto 
zaznaczyć, że Koreańczyk jest 19. za-
wodnikiem światowego rankingu. Do 
Bogorii 23-letniego tenisistę polecił 
Oh Sang Eun, czyli gwiazda grodzi-
skiej drużyny. Jung Youngsik podpi-
sał roczny kontrakt z wicemistrzem 

Bogoria zyskała utalentowanego
koreańskiego tenisistę

Polski. Jest drugim wzmocnieniem 
Bogorii przed sezonem. Wcześniej 
do ekipy dołączył Jakub Kosow-
ski. Zatem skład Bogorii przed no-
wym sezonem liczy już pięć nazwisk. 
Oprócz Youngsika i Kosowskiego 
w kadrze są Daniel Górak, Oh Sang 
Eun i Paweł Fertikowski. (JM)
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RASZYN
W poprzednim numerze pisalismy, że 
w jednej z alejek w raszyńskim parku 
znaleziono mężczyznę, który potrze-
bował pomocy lekarskiej. 40-latek 
został przewieziony do szpitala. Po-
licja była tajemnicza i nie ujawniała 
szczegółów zdarzenia. Teraz oka-
zuje się, że mężczyzna targnął się 

na swoje życie. – Nie stwierdziliśmy 
udziału osób trzecich w zdarzeniu. 
40-latek dokonał samookalecze-
nia – potwierdza asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy KPP Pruszków. 
Dlaczego podjął tak desperacki 
krok? – Wpływ na decyzję mężczy-
zny miały sprawy rodzinne, z którymi 

Sprawy rodzinne 
przyczyną samookaleczenia

nie mógł sobie poradzić. Cały czas 
mamy kontakt z jego najbliższymi, 
aby zapewnić im odpowiednią po-
moc – wyjaśnia rzecznik prasowy 
pruszkowskiej policji. I dodaje: – Stan 
40-latka jest dobry, ale znajduje się 
pod obserwacją lekarzy. Cały czas 
monitorujemy sytuację. (JM)

REKLAMA

„Czarne punkty” na mapie 
dla amatorów pływania
REGION
Samorząd województwa 
wraz z policją 
oznaczają niebezpieczne 
miejsca dla amatorów 
pływania. W tym roku 
pojawi się 13 nowych 
„czarnych punktów”, 
co w ogólnym 
rozrachunku da 121 
takich lokalizacji 
na Mazowszu. 

Do tego niezbyt chlubne-
go grona dołączył popularny 
wśród mieszkanców regionu 
Zalew Żyrardowski. Na tere-
nie powiatów pruszkowskie-
go i grodziskiego „czarnymi 
punktami” są: Glinianki Ho-
sera w Pruszkowie, zbiornik 
wodny w miejscowości Mosz-
na w gminie Brwinów oraz 
zbiornik w Puchałach (gmi-
na Raszyn). Specjalne tablice 
ustawione w pobliżu kąpielisk 
informują o potrzebie zacho-
wania szczególnej ostrożności.

Rzut oka do policyjnych sta-
tystyk. W czerwcu w całej Pol-
sce utonęło 48 osób, w maju o 18 
mniej. W lipcu też są już ofi ary. 

Zapewne podczas waka-
cji z róznych kąpielisk sko-
rzysta wielu. Dlatego policja 
podejmuje działania mające 
na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa. – Codziennie kon-
trolujemy zbiorniki wodne 
i sprawdzamy warunki panu-
jące na kąpieliskach. Sprawdza-
ny wszystkie obiekty, również 

te półprywatne i opuszczone. 
W tym roku odnotowaliśmy 
jedno utonięcie – przedsta-
wia sytuację st. asp. Katarzy-
na Zych, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Natomiast na terenie po-
wiatu pruszkowskiego jak do 
tej pory nie odnotowano w tym 
roku przypadków utonięcia. 
– Patrole sprawdzają kąpieli-
ska. Mieszkańcy nie zawsze 

stosują się do informacji o zaka-
zie korzystania, co może mieć 
poważne konsekwencje. Ape-
lujemy, aby nad wodą zacho-
wywać szczególną ostrożność 
– mówi asp. Karolina Kańka, 
rzecznik pruszkowskiej komen-
dy powiatowej.

Pamiętajmy więc o zachowa-
niu bezpieczeństwa nad wodą. 
Nie tylko w miejscach zwanych 
„czarnymi punktami”.  (JM)

„Czarnymi 
punktami” są 
m.in. Glinianki 
Hosera 
w Pruszkowie, 
zbiorniki 
w miejscowości 
Moszna i Puchały  

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Mandat za wejście 
do pociągu Kolei 
Mazowieckich 
„złymi” drzwiami? 
To, niestety, możliwe.  

O tym, że nieznajomość 
szczegółowego regula-
minu przejazdów KM 

może być dotkliwa dla portfe-
la, przekonał się jeden z podróż-
nych, który ten środek lokomocji 
wybrał na dojazd z lotniska na 
Okęciu do centrum Warsza-
wy. Pan Karol bilet miał, ale do 
pociągu Kolei Mazowieckich 
wsiadł drzwiami w dalszej czę-
ści składu, a nie – jak stoi w re-
gulaminie – pierwszymi od czoła 
pojazdu. Taki obowiązek doty-
czy podróżnych, którzy korzy-
stają z biletów honorowanych 
przez KM, ale wystawionych 
przez innych przewoźników. 
W tym przypadku chodziło 
o ZTM. Mężczyzna zamiast 
możliwości skasowania biletu 
dostał mandat. Sprawę szczegó-
łowo opisała „Gazeta Stołeczna”. 

Okazuje się jednak, że przy-
padek pana Karola może być 
też przestrogą dla podróżnych 
z naszego regionu. Identyczny 
obowiązek wsiadania do pocią-
gu pierwszymi drzwiami spo-
czywa bowiem na pasażerach 

uiszcza opłatę dodatkową – in-
formuje Jolanta Maliszewska 
z biura prasowego Kolei Mazo-
wieckich. Jak dodaje, z obowiązku 
tego zwolnione są osoby niepeł-
nosprawne lub o ograniczonej 
sprawności ruchowej, niewidome 
podróżujące bez przewodnika lub 
z psem przewodnikiem i porusza-
jące się na wózku inwalidzkim. 

Podróżnym, którzy „zarobili” 
mandat za wejście do pociągu nie 
tymi drzwiami pozostaje odwo-
ływać się od kary. Maliszewska: 
– Każdy podróżny, który otrzy-
mał wezwanie do zapłaty z tytu-
łu niewywiązania się z powyższego 
obowiązku, jest uprawniony do 
zgłoszenia odwołania. Podkre-
ślam, że każda sytuacja jest indy-
widualna, tak też rozpatrywane 
są odwołania. 

korzystających z Kolei Mazowiec-
kich w zastępstwie dla Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej, która na 
swoim torowisku rozpoczęła du-
ży remont. 1 lipca wprowadzono 
wzajemne honorowanie biletów 
jednorazowych i okresowych KM 
i WKD w pociągach obu przewoź-
ników na trasie Grodzisk Mazo-
wiecki-Warszawa Śródmieście. 
Ale podróżni muszą pamiętać 
o tym regulaminowym zapisie: 
„Podróżny posiadający nie ska-
sowany bilet jednorazowy WKD, 

Uważaj, którymi drzwiami wsiadasz...
Nieznajomość regulaminu KM może być dotkliwa dla portfela

A czy jest szansa, że przewoź-
nik zrezygnuje z kontrowersyjnego 
zapisu? – Koleje Mazowieckie nie 
mają w planach rezygnacji z przed-
miotowej regulacji. Taka decyzja 
pozostawiłaby bowiem szerokie 
pole do nadużyć ze strony podróż-
nych. Nadmienię, że podobne za-
sady obowiązują również u innych 
przewoźników – wyjaśnia przed-
stawicielka KM.

Historia przywołanego na po-
czątku pasażera z biletem ZTM 
zakończyła się szczęśliwie. Osta-
tecznie KM zdecydowały się anu-
lować jego mandat, uwzględniając 
że przybył on z innego miasta 
i mógł nie wiedzieć o spoczywa-
jącym na nim obowiązku. Podob-
nego szczęścia mogą jednak nie 
mieć pasażerowie, którzy wybiera-
ją się w podróż z biletami WKD.  

zobowiązany będzie wejść do po-
ciągu KM pierwszymi drzwiami 
(licząc od czoła pociągu) i zgłosić 
się do kierownika pociągu w celu 
zalegalizowania biletu.”.

A co jeśli pasażer nie zastosuje 
się do tego przepisu? – Podróżny 
jest traktowany jak osoba jadąca 
bez ważnego biletu i wówczas 
oprócz należności przewozowych 

Podróżnym, którzy 
„zarobili” mandat 
za wejście do 
pociągu nie tymi 
drzwiami pozostaje 
odwoływać się 
od kary
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Piątek, 10 Lipca 2015

 KM nie zrezygnują ze spornego przepisu
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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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JANKI
2 lipca na pl. Szwedzkim w Jan-
kach doszło do zuchwałej kradzieży. 
Sprawcy wyrwali mężczyźnie waliz-
kę z gotówką. Wiadomość o zdarze-
niu otrzymaliśmy od czytelnika, który 
był na miejscu. – Najpierw oblali męż-
czyznę jakąś substancją i usiłowa-
li go wepchnąć do samochodu. Gdy 

to się nie udało, zabrali mu walizkę 
z pieniędzmi – relacjonował w mailu 
nadesłanym na skrzynkę kontakt@
wpr24.pl. Z pierwszych i niepotwier-
dzonych informacji wynikało, że mo-
gło chodzić o kwotę 14 tys. dolarów, 
a napastnicy oddalili się z miejsca 
zdarzenia samochodem marki BMW. 

Sprawcy wyrwali mężczyźnie 
walizkę z gotówką

Szczegółów zdarzenia nie chce zdra-
dzać policja. – Cały czas prowadzimy 
czynności i poszukujemy sprawców. 
Apelujemy do wszystkich świad-
ków zdarzenia o kontakt z nami lub 
jednostką w Raszynie – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. (EL)

FOTOMIGAWKA

 W Piastowie 9 lipca służby ratownicze udzieliły pomocy 
kobiecie zatrzaśniętej na siódmym piętrze na balkonie. – W blo-
ku przy ulicy Bema strażacy weszli do jednego z mieszkań przez 
okno wykorzystując podnośnik – napisał czytelnik w mailu 
przesłanym na kontakt@wpr24.pl. – Kobieta wyszła na balkon. 
Wtedy dwuletnie dziecko zatrzasnęło drzwi balkonowe, czym 
uniemożliwiło mamie powrót do mieszkania – informowała 
asp. Karolina Kańka, rzecznik pruszkowskiej policji. – Kobieta 
zaczęła krzyczeć, usłyszeli ją sąsiedzi, którzy zawiadomili 
jednostki interwencyjne – dodawała.  (JM) 
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IKCztery zmiany rozkładów jazdy w trzy tygodnie

– Rozkłady jazdy wybranych po-
ciągów i autobusów zostaną zsyn-
chronizowane z uwzględnieniem 
czasu przejścia pomiędzy peronem 
kolejowym i przystankiem auto-
busowym, jednak ze względu na 
zmienne warunki ruchu kolejowe-
go i drogowego podczas przesia-
dek mogą występować utrudnienia 
– wyjaśnia Magdalenia Potocka.

Pozostałe pociągi SKM do 
Pruszkowa oraz Kolei Mazowiec-
kich do i z Grodziska Mazowiec-
kiego, Żyrardowa i Skierniewic 
będą kursowały po torze nr 4, prze-
znaczonym dla ruchu w kierunku 
Warszawy. Dodatkowo część skła-
dów Kolei Mazowieckich pojedzie 
z pominięciem stacji na odcinku 
Warszawa Zachodnia-Grodzisk 

Mazowiecki. Na odcinku Piastów-
-Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 
kursować będą autobusy zastęp-
cze. I tak do 20 lipca... 

A co potem? Od 21 do 23 lipca 
(do godz. 21) pociągi SKM i KM 
w obu kierunkach będą kursowa-
ły po torze nr 3, na co dzień  prze-
znaczonym dla ruchu w kierunku 
Pruszkowa. Co istotne, część skła-
dów KM będzie pomijała stacje 
na odcinku Warszawa Zachodnia-
-Grodzisk Mazowiecki. W okresie 
od 11 do 23 lipca autobusy ZS1 bę-
dą kursowały codziennie. Jak za-
pewnia ZTM, w dni powszednie, 
w porannym szczycie komunika-
cyjnym, mają podjeżdżać na przy-
stanki co 20 min., a w pozostałych 
godzinach i w dni świąteczne co 
30-40 minut.

Kolejna modyfikacja pojawi 
się w dniach 24-27 lipca. Pociągi 

będą kursować według zmienio-
nego harmonogramu i – zgodnie 
z informacjami przekazanymi 
przez ZTM – w tym czasie to je-
dyna „niespodzianka” dla pasaże-
rów. Również od 24 lipca i już do 
końca miesiąca autobusy ZS1 po-
jadą tylko w dni powszednie i w go-
dzinach szczytu komunikacyjnego. 

Na ostatnim etapie prac, od 28 
do 31 lipca, w godzinach 10-14.30, 

pociągi SKM i KM w obu kie-
runkach będą korzystały z toru 
przeznaczonego dla ruchu w kie-
runku Pruszkowa.

Co na to wszystko pasażero-
wie? – Nawet nie chcę sobie wy-
obrażać co będzie się działo. WKD 
remontuje, PKP też. Nie wiem co 
pozostaje ludziom, którzy nie mają 
samochodu. Chyba tylko helikop-
ter – kwituje jeden z nich.  (EL)

Plac wodny
startuje 
GRODZISK MAZOWIECKI
Trudno będzie znaleźć 
drugie takie miejsce 
w okolicy. W niedzielę 
12 lipca w Grodzisku 
otwarty zostanie 
wodny plac zabaw.

Inauguracja o godzinie 13, 
na „tyłach” basenu przy ul. 
Montwiłła 41. Obiekt poło-
żony tuż przy basenie Wodnik 
2000 będzie czynny codzien-
nie w godz. 9.00-21.00. Wstęp 
na wodną rozrywkę darmo-
wy. Sam plac podzielono na 
strefy – np. w pierwszej znaj-
dzie się część przeznaczona 
dla dzieci. Będzie tam m.in. 
zamontowana tęcza z pryska-
jącą wodą.

– Na miejscu znajdzie 
się siłownia zewnętrzna, na 
otwartym powietrzu. Skie-
rowana jest do młodzieży 
jak i osób dorosłych. Znajdą 
się tam także stoliki do sza-
chów – mówi nam Mariusz 
Smysło, dyrektor grodziskie-
go OSiR-u.

Nie zabraknie miejsca dla 
rodziców i opiekunów dzieci. 
Znajdą się stoliki i siedziska, 
na miejscu będzie też auto-
mat z napojami. Atrakcji jest 
sporo, więc miły wypoczynek 
w otoczeniu wodnej bry-
zy zapewniony.

Smysło: – Przygotowa-
liśmy małą niespodziankę 
dla dzieci. Na otwarcie par-
ku wodnego mamy darmowe 
lody i napoje. Miejmy tylko 
nadzieję, że w weekend do-
pisze pogoda.  (SD)

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Poprzemysłowa część 
Grodziska zmieni swoje 
oblicze. Wszystko 
za sprawą Centrum 
Aktywizacji i Integracji 
Społecznej, które ma 
powstać przy ulicy 
Sportowej.

G rodziskie władze chcą, 
by w mieście pojawił 
się kolejny punkt, gdzie 

mieszkańcy będą mogli w ciekawy 
sposób spędzić wolny czas. Kon-
kretnie chodzi o zagospodarowa-
nie pustej działki, która znajduje 
się przy ul. Sportowej. Wiadomo 
już, że w tym miejscu mają się po-
jawić hala widowiskowo-sportowa, 
wieża widokowa „Mały Koper-
nik” połączona z obserwatorium 
astronomicznym. Nie zabraknie 
też atrakcji dla miłośników aktyw-
nego wypoczynku. Uzupełnieniem 
mają być ścianka wspinaczkowa 
i skatepark. Teren ma tętnić życiem 
również zimą, bowiem planowa-
ne jest przeniesienie tu sztuczne-
go lodowiska. 

Urząd postanowił pójść inną 
ścieżką niż dotychczas i zamiast 
standardowego przetargu na pro-
jekt zorganizowany został konkurs 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej Centrum Aktywizacji i In-
tegracji Społecznej. Do konkursu 
zgłosiło się pięć fi rm, w tym z Hisz-
panii i Słowenii. Według sądu kon-
kursowego najlepszą koncepcję 
przedstawił Paweł Tiepłow z war-
szawskiej Pracowni Projektowej.

Co najbardziej spodobało się ko-
misji? Zwycięski projekt zakłada 
ciekawe zamknięcie wielofunkcyj-
nego obiektu w kubaturze kubi-
stycznie przenikających się brył 

wraz ze wspomnianą wieżą „Ma-
łego Kopernika” i tarasem widoko-
wym. Układ komunikacyjny jest 
czytelny i intuicyjny. Hala spor-
towo-widowiskowa zostanie do-
świetlona światłem słonecznym 
poprzez prześwity w dachu. Do-
datkowo została ona zaprojekto-
wana w taki sposób, aby można ją 
było aranżować na różne sposoby. 

Zwycięzca konkursu oprócz
nagrody w wysokości 15 tys. zł. 

Będzie miejsce dla aktywnych
Przy ulicy Sportowej w Grodzisku planowane jest powstanie 
atrakcyjnego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej

I tu pojawia się pytanie: kiedy ru-
szy wspomniana budowa? – Do 
końca wakacji chcemy sfi nalizo-
wać rozmowy z projektantem. Dziś 
jeszcze nie wiemy jakie będą kosz-
ty tej inwestycji, ale zapewne nie 
będą one małe – przyznaje Piotr 
Galiński, wiceburmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. I podkreśla: 
– Mamy środki na udział własny, 
ale liczymy na to, że uda nam się 
uzyskać dofi nansowanie. Jeśli się 
tak stanie, to z inwestycją chcieli-
byśmy wystartować w 2016 roku.  

A co dokładnie będzie się znaj-
dować w Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej? Wicebur-
mistrz Galiński: – Na pierwszym 
piętrze chcemy ulokować biblio-
tekę. Na parterze mają się znaleźć 
strefa odnowy biologicznej, sale do 
zajęć ruchowych, pomieszczenia 
dla kół zainteresowań, gdzie mo-
głyby się odbywać m.in. zajęcia 
z gotowania, czy szycia. 

Galiński uważa, że nowe miej-
sce do aktywnego spędzania cza-
su „wyciągnie” z domów także 
seniorów. – Chodzi o to, by stwo-
rzyć miejsce dla tych, którzy mają 
wiele wolnego czasu i nadal chcą 
być aktywni. Liczymy, że jeśli uda 
się zrealizować tę inwestycję, to 
Grodzisk zyska ciekawe miejsce 
nie tylko dla naszych mieszkań-
ców, ale i dla całego regionu – za-
znacza wiceburmistrz. 
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zostanie zaproszony do nego-
cjacji dotyczących przygoto-
wania dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy hali. 

– Liczymy na to, że 
uda nam się uzyskać 
dofi nansowanie. 
Jeśli się tak stanie, 
to z inwestycją 
chcielibyśmy 
wystartować 
w 2016 r. – mówi 
wiceburmistrz 
Galiński  

W Parku Kościuszki 
było czego posłuchać
PRUSZKÓW
„Koncert do północy” to 
stała pozycja na liście 
imprez plenerowych 
w Pruszkowie, co roku 
przyciąga mieszkańców. 
Tak było i teraz.

W sobotni (4 lipca) wieczór Park 
Kościuszki wypełniła muzyka. 
Pierwsze takty zabrzmiały na sce-
nie przy Pałacyku Sokoła o godz. 
19. Wystąpił Big Band z Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Choć 
formacja jest stosunkowa młoda 
(powstała w 2006 r.) to dorobek 
ma pokaźny. Big Band współ-
pracował m.in. z Krzesimirem 
Dębskim, Zbigniewem Namy-
słowskim, Krzysztofem Her-
dzinem. Do Pruszkowa zespół 
przywiózł utwory z obu zareje-
strowanych płyt w koncertowych 
opracowaniach Adama Sztaby.

To był dopiero wstęp, bowiem 
kolejny artysta, który pojawił się 
na „Koncercie do północy” to 
Stanisław Soyka. Wraz z Soy-
ka Kolektyw dał nastrojowy wy-
stęp. Nie zabrakło najbardziej 
znanych utworów, m.in. Toleran-
cja (Na miły Bóg). Koncert trwał 
około półtorej godziny, a scho-
dzących ze sceny muzyków na-
grodzono gromkimi brawami.

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Raz, Dwa, Trzy. Wystąpił 

ok. godz. 21. Na koncertowej se-
tliście oprócz nowych utworów 
grupy, nie zabrakło tych najbar-
dziej znanych. Wysublimowane 
brzmienia zespołu do Parku Ko-
ściuszki przyciągnęły tłum ludzi, 
koncert był niezwykle udany.

A jak imprezę ocenili słucha-
cze? Byli bardzo zadowoleni. 
– Koncert był rewelacyjny, szko-
da, że tak rzadko organizowane 
są takie imprezy – powiedzia-
ła nam Marta. Nie tylko ona na-
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rzekała na małą częstotliwość 
takich imprez w Pruszkowie. 
– Wiem, że miasto musi rozryw-
kę zapewnić wszystkim, ale noc-
nych koncertów powinno być 
więcej. To rodzaj rozrywki na wyż-
szym poziomie. Czy nie można 
stworzyć cyklu takich imprez, 
by w wakacje było tego więcej? 
– podkreślał Radosław.  (AS)

– Koncert był 
rewelacyjny, szkoda, 
że tak rzadko 
organizowane 
są takie imprezy 
– powiedziała 
nam Marta 

Piątek, 10 Lipca 2015
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Brwinów, ul. Bratnia: na sprze-
daż wystawionych jest 26 działek 
o funkcji mieszkaniowo-usługo-
wej (zabudowa jednorodzinna 
i bliźniacza).

 Wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej danej działki należy 
wpłacić do 31 lipca 2015 r. Prze-
targ odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. 
w Urzędzie Gminy Brwinów.

 

Brwinów, ul. Żwirowa: działka 
o pow. 3 981 m2  przy ulicy Żwiro-
wej 7 położona jest w atrakcyjnym 
miejscu, w otoczeniu willowej za-
budowy jednorodzinnej. Znajdują 
się na niej fragmenty przedwojen-
nego budynku, który posiada cieka-
wą formę architektoniczną. Urząd 
Gminy Brwinów dysponuje doku-
mentacją, która umożliwia odbu-
dowę willi w pierwotnym kształcie, 
jeśli taka byłaby wola inwestora. 
Cena wywoławcza 820 000 zł. 

Parzniew: działka o powierzchni 
9697 m2, przeznaczona pod wielo-
rodzinną zabudowę mieszkaniową 
z dopuszczeniem usług nieuciąż-
liwych. Jest to nieruchomość po-
łożona przy dwóch asfaltowych 
drogach publicznych, bezpośred-
nio sąsiadująca z osiedlem wielo-
rodzinnym Twój Parzniew. Cena 
wywoławcza 3 360 000 zł. 
 

Kanie, ul. Szkolna: działka 
o pow. 3 594 m2 przeznaczona 
pod usługi nieuciążliwe, między 
DW nr 719 (trasa Warszawa-Gro-
dzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Ce-
na wywoławcza: 990 000 zł. 

 Warunkiem przystąpienia do 
wszystkich trzech przetargów jest 
wpłacenie do 4 września 2015 r. 
wadiów w wysokości 10% cen wy-
woławczych. Przetargi odbędą się 
9 września 2015 r. (PR)
 

Informacji 
o nieruchomościach

udziela:
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami,

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pokój 204,

tel. 22 738 26 13
oraz 22 738 26 53

www.oferta.brwinow.pl 

Działki na sprzedaż 

B udynek świetlicy, z którego 
na co dzień korzysta około 30 
dzieci, wymagał już remontu. 

Przydałoby się wymienić w nim drzwi 
wewnętrzne, instalacje, położyć no-
we podłogi, wyrównać i pomalować 
ściany. Remontu wymagała też klatka 
schodowa i łazienka. Pilnych inwesty-
cji na terenie gminy każdego roku jest 
jednak na tyle dużo, że świetlica wciąż 
czekała na swoją kolej. Z pomocą przy-
szła Fundacja Formika Dzieciom, ma-
jąca swoją siedzibę w Parzniewie. 

Fundacja funkcjonuje przy fi rmie For-
mika, która rozpoczęła działalność na 
terenie gminy Brwinów w 2014 r. W no-
woczesnych halach w Parzniewie drukuje 
m.in. wysokiej jakości wieczka alumi-
niowe dla przemysłu spożywczego oraz 
saszetki kosmetyczne. Dzięki wsparciu 

Remont świetlicy 
przy ul. Grodziskiej 
Dzięki wsparciu fi nansowemu 
Fundacji Formika Dzieciom bu-
dynek świetlicy socjoterapeu-
tycznej przy ul. Grodziskiej 31 
w Brwinowie zostanie grun-
townie wyremontowany. Pra-
ce już się rozpoczęły i potrwają 
do końca wakacji. 

fi nansowemu w wys. 75 tys. zł w świetlicy 
socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 
31 zostanie przeprowadzony gruntowny 
remont. Umowę dotacyjną podpisali 23 
czerwca 2015 r. prezes Fundacji Formika 
Dzieciom Anna Stankiewicz i Zastępca 
Burmistrza Gminy Brwinów Sławomir 
Walendowski. Gdy tylko dzieci uczęsz-
czające na zajęcia przy ul. Grodziskiej 
wyjechały na wakacje, prace w budyn-
ku rozpoczęła ekipa remontowa. Warto 
dodać, że pieniądze na remont świetli-
cy to nie pierwsza pomoc, jaką dzieci 
w gminie Brwinów otrzymały od fun-
dacji z Parzniewa. 

Świetlica socjoterapeutyczna przy 
ul. Grodziskiej 31 służy wielu miesz-
kańcom Brwinowa. Na co dzień korzysta-
ją z niej głównie dzieci spędzające tu czas 
po zakończeniu lekcji lub przed ich roz-
poczęciem. Uczestniczą one w zajęciach 
rozwijających zainteresowania, wspól-
nie odrabiają lekcje i nadrabiają zaległo-
ści  w nauce. 

Po wakacjach wszyscy będą mogli 
spotykać się w odnowionej świetlicy. 
– Dziękujemy Formice z całego serca 
za to wsparcie! – napisał Środowisko-
wy Ośrodek Pomocy Społecznej na swo-
im profi lu na Facebooku. (PR)
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 
1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1594, z późn. zm.), że na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez 
pełnomocnika, p.  Katarzynę Pszczółkowską, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji pn.: 
„„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 
– Prace Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011. 
Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa 
i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za 
pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa 
nowego peronu. Rozbiórka kiosku handlowego. Remont wiaty peronowej. 
Budowa dojść do przejść podziemnych. Remont i przebudowa istniejącego 
przejścia podziemnego. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego 
na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji 
kolejowej. Budowa i przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą podziemną”. 
Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych 
jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskaza- 
ną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    
miasta Pruszków, powiat pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/32, 75/35, 75/36, 75/37 (cz. dz.),
obręb 0016 dz. ew. nr: 218/62 (cz. dz.), 
gminy Brwinów, powiat pruszkowski:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 89 (cz. dz.), 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.).
Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem 
art. 28 ust. 4 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).
Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)  
– dalej Kpa, stanowiącym, że „organy administracji publicznej obowiązane są 
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pokój 606, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu 
wydania orzeczenia.
Doręczenie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 WI-III.7840.7.44.2015.JS

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie, dnia 25 czerwca 2015 r.:
- uchwały Nr IX.74.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar 
Żbików IV;

- uchwały Nr IX.75.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– Żbików II etap 2 – Baczyńskiego;

- uchwały Nr IX.76.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy 
Kościuszki;

- uchwały Nr IX.77.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa poło-
żonego pomiędzy ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską;

- uchwały Nr IX.78.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
-  Akacjowa;

- uchwały Nr IX.79.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
-  Staszica II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnio-
ski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 
Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w związku 
z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje 
do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków reali-
zacji ww. planów, obejmujących w szczególności sporządzenie prognozy oddzia-
ływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacje spraw wyłożone są  do wglądu w Wydziale Architektury, Urbani-
styki i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju nr 70 i można zapoznać się  
z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4  
i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wno-
sić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do 
protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzen-
nego w pokoju nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.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 
Prezydent Miasta Pruszkowa.                                          

 z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa    

inż. Andrzej Kurzela

Starosta Pruszkowski
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 51/19, o powierzchni 0,3164 ha z obr. 
Moszna Parcela, gmina Brwinów.

A.  Opis nieruchomości:
1.  Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi Mosz-

na Parcela, gm. Brwinów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 
51/19 o pow. 0,3164 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00060796/1 
jako część działki hipotecznej nr 71.

2.  Nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, niezagospodarowaną, o kształ-
cie trójkąta. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działka stanowi użytek 
gruntowy Ba – tereny przemysłowe.

3.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstawowe 
przeznaczenie nieruchomości: tereny produkcji przemysłowej i składów. Teren 
położony częściowo w zasięgu oddziaływania projektowanej linii elektroenerge-
tycznej.

4.  Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
5.  Działka przeznaczona do wydzierżawienia na okres trzech lat – bez prawa za-

budowy.
6.  Poprzednim właścicielom nieruchomości przysługuje żądanie jej zwrotu.  

W przypadku wydania decyzji o zwrocie nieruchomości umowa dzierżawy wy-
gaśnie z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

7.  W przypadku wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzenia o zezwo-
leniu na sprzedaż nieruchomości w dniu, w którym przetarg na sprzedaż nie-
ruchomości zostanie rozstrzygnięty, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana  
z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

B. Warunki przetargu: 
1.  Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 20 910 zł 

brutto. Czynsz będzie podlegał rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych, począwszy od trzeciego kwartału roku 2016.

2.  Czynsz dzierżawny może być wnoszony w czterech kwartalnych ratach, do  
10 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału.

3.  Wadium w kwocie 2 091 PLN, płatne w polskich złotych, należy wpłacić na  
rachunek bankowy: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124, tytułem: „wadium  
– dzierżawa działki nr 51/19”.

 Wadium powinno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia  
13 sierpnia 2015 r.

4.  Termin przetargu:
 Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym 

w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w sali 201 na II piętrze, o godzinie 1300.
5.  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wykazania się umocowa-

niem do dokonania czynności prawnej.
6.  Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 

wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7.  Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będzie skutkowało 

utratą wadium.
8.  Wpłacanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
pod numerem telefonu 738-15-70 w godzinach 800 – 1600.

Obwieszczenie starOsty 
PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. 
zm.) zawiadamiam, że dnia 06.07.2015 r. została wydana 
decyzja nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy ulicy Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej na odcinku od Hm 0+00,00 do Hm 3+06,70 wraz 
z przebudową skrzyżowania z Drogą Wojewódzką Nr 719 
(Al. Wojska Polskiego) w Pruszkowie, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wycinką drzew i krzewów kolidujących  
z projektowaną inwestycją na działkach nr ew.: 23/1 (23/3, 23/4, 
23/5), 24, 110/1, 110/2, 110/3, 111 (111/1, 111/2), cz. 112/4, 
113, 114 (114/1, 114/2), 16 (16/1, 16/2), 26/11, 26/16, cz. 26/10, 
cz. 21/3, cz. 21/4, cz. 21/5, cz. 137/16, cz. 23/2, cz. 25/13 - obr 21 
oraz cz. 216/15 – obr. 23.

[Oznaczenia: w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek 
÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 106 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) zawiadamia, 
że od dnia 10 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy 
Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl – zostanie wywie-
szona informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 
znajdującej się przy ul. Edwarda Słońskiego 6 w Piastowie.

Polbruk S.A. – ogólnopolski producent kostki brukowej w segmentach 
wyrobów szlachetnych oraz wyrobów drogowych,  godny zaufania partner 
biznesowy poszukuje kandydatów na stanowiska:

pracownik segregacji-operator  
wózka widłowego

oraz

operator linii produkcyjnej
 

umowa o pracę – pełny etat
tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki pracownika segregacji:
•	 Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
•	 Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
•	 Obsługa wózka widłowego,
•	 Pakowanie wyrobów. 

Podstawowe obowiązki operatora linii produkcyjnej:
•	 Obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
•	 Udział w pracach związanych z usuwaniem awarii, przeglądach  

i remontach.

Wymagania na stanowisko pracownik segregacji:
•	 Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
•	 Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych 

Wymagania na stanowisko operator linii produkcyjnej:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe (kierunki techniczne).
•	 Znajomość hydrauliki siłowej i elektrotechniki w zakresie 

podstawowym.

Oferujemy:
•	 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych.  
Więcej o nas: www.polbruk.pl

•	 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
•	 Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek.
kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie:
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na dokumentach prosimy 
umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą  
z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

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

n  

n 
n 
n 
n   

n 

ul. Mostowa 7a, Pruszków 
(Żbików)

(wcześniej byliśmy na ul. Prusa 13)

Tel. 507 034 256, 
53 53 53 100

ul. Mostowa 7a, Pruszków 
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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 

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

 ► Istniejąca od 25 lat fi rma produkcyjno-
-dystrybucyjna sprzętu laboratoryjno-
medycznego o zasięgu ogólnopolskim 
zatrudni: Pracownika Działu Sprzedaży 
i Obsługi Klienta do rejestracji i obsługi 
zamówień naszych klientów. Wymagania 
wykształcenie co najmniej średnie, 
o profi lu z zakresu analityki medycznej, 
medycyny, biologii, chemii lub pochodne, 
umiejętność pracy przy użyciu komputera. 
Oferty z podaniem stanowiska i oczekiwań 
fi nansowych prosimy przesyłać: oferty.
pracy@medlab-products.com.pl 

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

 ► Poszukuję Kwalifkowanych Pracowników 
Ochrony, 8 zł/h, system 24/48 Tel 
695 804 224

Praca na produkcji w Pruszkowie. Jesteś 
zainteresowany? Zadzwoń – 22 456 74 30

Praca w ochronie w Piastowie 
i Michałowicach, stawka 7 zł/h 
Tel 695 155 927 

Praca w ochronie, Ożarów, Walendów, 
Nadarzyn, Wolica, Komorów 
Tel 667 676 007

 ► Praca w ochronie w CH Janki  667-676-261

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► 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 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Lokale usługowo – handlowe do 
wynajęcia centrum Komorowa koło 
Pruszkowa 501 012 555 

 ► 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

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 603 375 875

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Elektryk, instalacje elektryczne 
– nowe, naprawa istniejących, pomiary. 
Solidnie, szybko i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► 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

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, iż w dniach od 09.07.2015 r. do 30.07.2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprze-
daży. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie In-
formacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodarka 
nieruchomościami).

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, iż w dniach od 06.07.2015 r. do 27.07.2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzier-
żawy. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie In-
formacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodarka 
nieruchomościami).

Grodzisk Mazowiecki, dnia 10.07.2015r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 
D1- etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015r. poz. 199) w związku z uchwałą nr 
84/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. zmie-
niająca uchwałę Nr 263/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
28 grudnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1- 
etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
je obszar, którego granice przebiegają: od północy – północnymi granicami działek 
ew. nr 37/5, 36/2, 35/2, 35/1, 34, przez działkę 1/5 i dalej północnymi granicami 
działek 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 22/4 z obrębu 32, działek ew. nr 32/6, 32/7, 2, 3/3, 3/4, 
3/7, 3/9, 3/8, 3/1, 4/1 i 5/3 z obrębu 33, od wschodu – wschodnimi granicami działek 
ew. nr 4/1, 5/1, 9/9, 16/7, 17/7, 18/6, 23/6 z obrębu 33 i dalej na przedłużeniu do 
południowej granicy działek ew. nr 24/5 z obrębu 33, pod południa – południowymi 
granicami działek ew. nr 24/5, 24/11, 24/24, 32/9 z obrębu 33, dalej południowymi 
granicami działek ew. nr 22/18, 40/2 i 28/14 z obrębu 32, od zachodu – zachodnimi 
granicami działek ew. nr 28/14, 28/16, 28/15, 28/7, 29/4, 30/8, 30/7, 31/2, 32/2, 37/6 
i 37/5 z obrębu 32.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporzą-
dzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 20 lipca 2015r. do 10 sierpnia 2015 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 3 sierpnia 2015 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 2015.

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 25 sierpnia 2015 r.

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.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 10.07.2015r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowis- 
ko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 
D1-etap I

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  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 (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  
w związku z uchwałą nr 84/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 263/2011 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1- etap I
Zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływa- 
nia na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagos- 
podarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka D1 – etap I
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 lipca 2015r. do 10 sierpnia 2015 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gro- 
dzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 
do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
3 sierpnia 2015 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2015.

Uwagi i wnioski w  ramach  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r. 

Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie  
z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

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. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

STAROSTA GRODZISKI                                       Grodzisk Mazowiecki,    
08 .07.2015r.      

       05-825 Grodzisk  Mazowiecki
               ul.  Kościuszki  30

WAB.6740.758.2015                                                               

OBWIESZCZENIE STAROSTy GRODZISKIEGO 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz.U.2013.267 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. ze zm.)

Zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z 
dnia 19.06.2015r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: II etap – rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. 
Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie gminy Jaktorów.
Ulice: Armii Ludowej, Jaworowa są drogami gminnymi klasy technicznej L - lokalne
Teren objęty liniami rozgraniczającymi1):
Obręb: 0008 Grądy nr ew.: 138/1 (138/8); 141 (141/1).
Obręb: 0009 Henryszew nr ew.: 176/4; 176/6; 176/7 (176/20) ; 176/8 (176/22); 176/9 
(176/24); 176/10 (176/26); 176/11 (176/28); 177/3 (177/9); 177/4; 180/3; 180/4 
(180/14); 180/7; 180/8 (180/16); 180/9 (180/18); 180/10 (180/20); 180/11; 180/12 
(180/22); 184/1 (184/4); 184/2; 184/3 (184/6); 190/1; 190/2 (190/3), 191/16; 191/17 
(191/40); 191/18; 191/20; 191/22; 191/23 (191/44); 191/24; 191/25 (191/46); 191/30; 
191/52 (191/55); 191/54; 193/1; 193/2 (193/3); 194/1; 194/2 (194/3); 195/1; 195/2 
(195/3); 196/1; 196/2 (196/32); 196/30 (196/40, 196/41); 196/10 (196/34); 196/17 
(196/36); 196/24 (196/38); 197/1; 197/7 (197/10); 197/9; 198/1 (198/10); 198/8 
(198/12); 198/9; 199/1; 199/2 (199/3); 200/1; 221/1; 221/2 (221/3); 257/24 (257/28); 
257/25 (257/30); 257/27 (257/32).
Obręb: 0013 Międzyborów nr ew.: 79/3; 79/4; 79/5; 83/2 (83/4), 596/3, 597/2, 597/3 
(597/4), 636/1, 646/1 (646/2).
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg 
drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg innych kategorii:
Obręb: 0008 Grądy nr ew.: 44; 138/6; 138/7; 
Obręb: 0009 Henryszew nr ew.: 176/14; 214; 
Obręb: 0013 Międzyborów nr ew.: 596/2, 636/2,
Teren objęty liniami pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb: 0008 Grądy nr ew.: 44, 141 (141/2)
Obręb: 0009 Henryszew nr ew.: 176/7 (176/21), 176/14, 180/9 (180/19), 183, 184/1 
(184/5), 191/17 (191/41); 191/23 (191/45); 191/25 (191/47); 191/28, 191/29, 191/30, 
191/31; 191/52 (191/56), 191/53; 194/2 (194/4), 195/2 (195/4), 196/30 (196/42); 
196/10 (196/35), 196/17 (196/37), 196/24 (196/39), 199/2 (199/4), 200/8, 200/9, 
200/10, 214, 221/2 (221/4);
Obręb: 0013 Międzyborów nr ew.: 75, 76, 77, 78, 79/4; 86, 87/1, 87/2, 88, 583
2)  W odniesieniu do działek pod  przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki 
ulegających podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano numer działki przed 
podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (działka po podziale, zlokalizowana 
poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ale w obszarze pod przebudowę 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

 ► 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 

STOMATOLOGIA RISORIUS 
kompleksowo, także – leczenie 
dzieci w gazie rozweselającym 
506 07 08 16

Różne

Praktykę stomatologiczną (dwa 
kompletnie wyposażone stanowiska) 
sprzedam. 606 724 716 

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