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Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
W ostatnich miesiącach 
Pruszków zaczyna 
przypominać wielki plac 
budowy. Nakładające się 
na siebie remonty, i to nie 
tylko drogowe, zapewne już 
niedługo odbiją się czkawką 
na kierowcach i podróżnych. 

Z właszcza, że jeden  
z kluczowych remon-
tów złapał opóźnie- 
nie. Konkretnie chodzi 

tu o przebudowę Al. Jerozolim-
skich na odcinku od ul. Bo- 
haterów Warszawy do ul. Party-
zantów. Zgodnie z założeniami 
inwestycja miała zostać zakoń-
czona pod koniec sierpnia. Tak 
się jednak nie stanie. – Wiemy czytaj więcej na str. 2

Szykuje się drogowy paraliż
już, że Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich nie zakończy tej 
inwestycji w terminie. Prawdo-
podobnie 5 sierpnia do użyt-
ku zostanie oddana jedna nitka 
przebudowanych Al. Jerozolim-
skich. Ruch będzie się odby-
wał w obu kierunkach – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Dru-
ga jezdnia ma zostać oddana 

do użytku w połowie paździer- 
nika – dodaje. 

Ten scenariusz nie napawa 
więc optymizmem. Zwłaszcza, 
że na 1 września planowane 
jest całkowite zamknięcie li-
nii kolejowej 447, a na terenie 
Pruszkowa prowadzone są inne  
remonty drogowe.
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Poszerzenie tzw. wąskiego gar-
dła w Pruszkowie ruszyło w li-
stopadzie ubiegłego roku. Co 
udało się zrobić w ciągu tych 
pięciu miesięcy?  

– Dotychczas oprócz robót 
branży drogowej prowadzono 
głównie roboty, które bezpo-
średnio po wykonaniu ulegały 
zakryciu co osobie nieznającej 
specyfi ki ich wykonania może 
dawać złudne odczucie braku 
postępu w pracach. Na chwilę 
obecną wykonano ok: 60 proc. 
budowy magistrali wodocią-
gowej DN 600, 100 proc. prze-
budowy sieci gazowej, 90 proc. 
przebudowy kanalizacji teletech-
nicznej, 10 proc. przebudowy 
infrastruktury teletechnicznej, 
80 proc. robót w branży elek-
troenergetycznej, 60 proc. bu-
dowy kanalizacji deszczowej 
i 15 proc. przebudowy kanału U1 
– wylicza Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– W najbliższym czasie plano-
wane jest kontynuowanie prac 
w wymienionych branżach oraz 
kontynuacja robót drogowych, 
czyli prac brukarskich i robót 
ziemnych. Ze względu na znacz-
nie gorszą niż zakładał projekt 
jakość podłoża pod konstrukcją 
istniejącej nawierzchni koniecz-
ne jest wykonanie dodatkowych 
wymian gruntu – dodaje.

Poślizg
I to właśnie wspomniana wymia-
na gruntu jest jednym z elemen-
tów, który może wpłynąć na czas 
prac idących do tej pory zgodnie 
z harmonogramem. – Dodat-
kowa wymiana gruntu, o któ-
rej wspomniałam może mieć 

DOKOŃczenie ze str. 1

Szykuje się 
drogowy paraliż

wpływ na realizacje harmono-
gramu robót drogowych – pod-
kreśla Monika Burdon. Mówiąc 
wprost oznacza to, że remont 
może się wydłużyć. 

Nie wszyscy zdają sobie rów-
nież sprawę, że ostatnim etapem 
remontu Al. Jerozolimskich jest 
przebudowa skrzyżowania z ul. 
Bohaterów Warszawy. Całkowite 
wyłączenie z ruchu tej krzyżówki 

nawet bez połączenia z ewentu-
alnym opóźnieniem sprawi, że 
mieszkańcy tej części Pruszko-
wa będą mieli tylko dwie możli-
wości wyjazdu z miasta – przez 
autostradę A2 oraz przez Pęci-
ce. Nie trzeba chyba wspominać, 
że w godzinach szczytu grozi to 
paraliżem miasta. 

Zapytaliśmy drogowców, czy 
wiadomo już jak będzie wyglą-
dała organizacja ruchu na czas 
tego etapu remontu. Okazuje 
się jednak, że ostateczne de-
cyzje nie zapadły. – Na chwilę 
obecną wykonawca rozważa 
i uzgadnia z urzędami różne 
warianty czasowej organiza-
cji ruchu na czas przebudowy 
skrzyżowania DW 719 z ul. Boha-

terów Warszawy. Całkowite za-
mknięcie skrzyżowania po-
zwoliłoby na znacznie szybsze 
zakończenie prac na przedmio-
towym odcinku – mówi Burdon.

Zamykają inne drogi
Warto wspomnieć, że do koń-
ca września z ruchu wyłączona 

będzie inna ulica po drugiej 
stronie miasta. Chodzi o Warsz-
tatową. Tuż po majówce z ru-
chu zostanie wyłączony odcinek 
ul. 3 Maja od Warsztatowej do 
ul. Łączniczek AK. Dla kierow-
ców oznacza to konieczność 
nadkładania drogi. Objazdy zo-
stały bowiem wytyczone ulica-
mi Warsztatową, Długą, 3 Maja 
i dalej w Łączniczek AK. Taka or-
ganizacja ruchu w tym rejonie 
miasta ma potrwać do czerwca. 
Ale to nie koniec utrudnień. Od 
3 czerwca do 30 września z ru-
chu całkowicie zostanie wyłą-
czona ul. Warsztatowa będąca 
z ulicami Broniewskiego i War-
szawską ciągiem, który stanowi 
łącznik Pruszkowa z Piastowem 
i dalej z Ursusem. 

Na te dwa remonty nakłada się 
kolejny... Tym razem ulicy Li-
powej. Choć nie jest to główna 
arteria Pruszkowa, to jej prze-
budowa zakłada modernizację 
skrzyżowania z ul. Armii Kra-
jowej, która w momencie za-
mknięcia Al. Jerozolimskich 
stała się alternatywną drogą 
wyjazdową z miasta. Wyłącze-
nie z ruchu i tej krzyżówki by-
łoby horrorem. – W tej sytuacji 
wykluczamy takie rozwiązanie 
– podkreśla Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Na kolei też remont
Utrudnienia drogowe dodatkowo
spotęgują się w wrześniu. Wte-
dy na drogi wyjedzie komuni-
kacja zastępcza, która ma zastą-
pić pociągi. Właśnie na wrze-
sień PKP PLK zaplanowały 
zamknięcie podmiejskiej linii 
447 z ruchu kolejowego. Wiele 
wskazuje więc na to, że czeka 
nas drogowy armagedon. Jak bę-
dzie? Zobaczymy.
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R E G I O N
– Nic o nas bez nas 
– mówią samorządy 
i mieszkańcy naszego 
regionu. Kontrowersyjny 
pomysł w sprawie 
„wielkiej Warszawy” 
wywołał, jak wiadomo, 
burzę. Kolejne gminy 
podejmują decyzje 
o referendum 
w tej sprawie.

D o coraz szerszego 
grona podwarszaw-
skich gmin, które 
opowiedziały się za 

referendum  dołączyły ostatnio 
Grodzisk Mazowiecki, Piastów, 
Brwinów, Milanówek, Podkowa 
Leśna. – Nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy naszym mieszkańcom 
nie dali możliwości zabrania głosu 
w tej sprawie – powiedział na sesji 
radnych Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego. – Brawo podkowianie, 
dziękuję! Do akcji referendalnej 
dołączyły już rady 15 gmin, a będą 
dochodziły kolejne. Czy to zatrzy-
ma pomysły polityków i zakusy 
na naszą samorządową niezależ-
ność? – zastanawiał się Artur Tu-
sińki, burmistrz Podkowy.

Przypomnijmy, że wcze-
śniej podobną decyzję podję-
li radni w Michałowicach. Gdy 
oddawaliśmy numer do dru-
ku rozpoczęła się natomiast 

Nic o nas bez nas, 
czyli kolejne referenda

sesja pruszkowskich radnych 
miejskich. Jeden z punktów to 
uchwała o referendum w spra-
wie „wielkiej Warszawy”. 

A kiedy mają się odbyć refe-
renda w gminach naszego re-
gionu, które już się na to zdecy-
dowały? 4 czerwca w Grodzisku
Mazowieckim, Brwinowie, Pod-
kowie Leśnej, Milanówku, Mi-
chałowicach. W Piastowie miesz-
kańcy do urn pójdą 11 czerwca.

Przypomnijmy, że projekt 
nowelizacji ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy 
sygnowany przez posłów Pra-
wa i Sprawiedliwości wywołał 
burzę w podwarszawskich sa-
morządach. Zakładał on bowiem 
stworzenie metropolitalnej jed-
nostki samorządu terytorialne-
go obejmującej swoim zasięgiem 
33 gminy. Zgodnie z zapisami 
ustawy podwarszawskie gmi-
ny zostałyby wcielone w granice 
stolicy, a mieszkańcy wszystkich 
miejscowości mieliby wybierać 
prezydenta stolicy.

Warto jednak zaznaczyć, że 
PiS ostatnio jakby spuścił z tonu 
w tej sprawie. Niedawno pos. Ja-
cek Sasin, „twarz” projektu, po-
wiedział w TVP Info: „Być może 
będzie on bardzo mocno prze-
pracowany, a być może w ogóle 
będzie musiał być wycofany i bę-
dziemy musieli tę dyskusję zacząć 
niejako od nowa. Nie wykluczamy 
żadnych opcji”. [AG]
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– Ja jestem za metropolią warszawską, ale na takich warunkach gdzie będziemy 
mieli swoją autonomię. Tak jak mamy ją dzisiaj, a żebyśmy współpracowali w tych 
sprawach, które są dla nas istotne. A istotne są tak naprawdę trzy: komunikacja, 
drogi i oświata. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o projekcie „wielkiej Warszawy”
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- Pod konstrukcją istniejącej 
nawierzchni konieczne jest wykonanie 
dodatkowych wymian gruntu – mówi 
Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW
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22 – tyle kilomentrów torów zostanie zmodernizowanych podczas remontu podmiejskiej linii kole-
jowej na odcinku Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki. Przedsięwzięcie zakłada także napra-

wę czterech mostów i trzech wiaduktów, przebudowę peronów i stacji, budowę m.in. nowego przystanku 
w Parzniewie i tunelu w ciągu pruszkowskiej ulicy Działkowej. 22W I A D O M O Ś C I
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R E G I O N
Pasażerowie 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej muszą 
przygotować się na 
utrudnienia. Wszystko 
za sprawą planowanego 
remontu na rzece  
Zima Woda.

R emont mostku wy-
maga wyłączenia  
z ruchu obu torów. 
Nie nastąpi to jed-

nak w tym samym czasie. Od 
1 czerwca zamknięty zostanie 
tor nr 2 na odcinku Komorów 
– Podkowa Leśna Główna. Ta-
ka organizacja ruchu potrwa 
do końca czerwca. Natomiast 
przez cały lipiec z ruchu wy-
łączony będzie tor nr 1 na tym 
samym odcinku. Zakres prac, 
które zostaną wykonane w tym 
czasie obejmuje wymianę płyty 
mostu, naprawę podpór, wy-
konanie płyt przejściowych, 
rozbiórkę i ponowny montaż 
nawierzchni kolejowej, regula-
cję koryta rzeki, a także umoc-
nienie skarpy.

Dla podróżnych oznacza to 
utrudnienia. Pomiędzy Pod-
kową i Komorowem pociągi 

będą kursowały wahadłowo. 
Na czas remontu przewoź-
nik uruchomi autobusową 
komunikację zastępczą

To nie koniec. Warszawska  
Kolej Dojazdowa planuje wy- 
remontować tor nr 2 na odcin-
ku Komorów – Podkowa Leś- 
na Główna. Do pierwszego  
przetargu zgłosiło się siedmiu 
chętnych. Postępowanie jednak 
unieważniono. – Oferta z naj-
niższą ceną przekracza prze-
znaczoną na sfinansowanie 
zamówienie o 1,4 mln zł. Kry-
terium decydującym o wybo-
rze oferty była wyłącznie cena. 
Zamawiający odstąpił od ba-
dania ofert. Po analizie finan-
sowych spółki zamawiający 
stwierdził, iż w chwili obec-
nej nie jest możliwe zwięk-
szenie kwoty przeznaczonej 
na realizację zamówienia do 
ceny najtańszej oferty – czy- 
tamy w komunikacje WKD.

Przewoźnik ogłosił już ko-
lejny przetarg na to zadanie. 
Oferty poznamy 10 maja. [AS] 

Szykuje się  
remont na WKD

Jaki będzie los Szpitala Kolejowego?
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Pod koniec marca Sejm 
uchwalił nowelizację ustawy 
wprowadzającą tzw. sieć 
szpitali. Istnieje ryzyko,  
że Szpital Kolejowy  
w Pruszkowie nie 
zakwalifikuje się do sieci,  
a tym samym straci  
kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia...

T emat poruszono pod- 
czas ostatniej sesji  
Rady Powiatu Prusz-
kowskiego, która od- 

była się 25 kwietnia. Nowa usta-
wa zakłada pewne kryteria, we-
dług których można włączyć się 
do wspomnianej sieci szpitali 
oraz otrzymać finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Aby wejść do pierwszego po-
ziomu kwalifikacji sieci szpitali 
trzeba spełnić dwa z pięciu profili. 
Niestety Szpital Kolejowy spełnia 
tylko jeden. Drugi poziom prze-
widuje spełnienie jednego pro-
filu. W rozporządzeniu minister 
wskazał, że mogą być to choro-
by wewnętrzne lub ich 50 proc., 
ale świadczonych przez jednego 
świadczeniodawcę na terenie da-
nego powiatu. Trzeci tryb, o któ-
rym mówi ustawa: po pozytywnej 
opinii ministra zdrowia dyrektor 
może wpisać do sieci taki szpital 
jak nasz – mówiła podczas sesji 
Ilona Nasiadka, prezes zarzą- 
du Szpitala Kolejowego w Prusz-
kowie. – Nie ma możliwości 
prawnej, by w tej chwili połączyć 
szpital na Wrzesinie i Kolejowy 
ponieważ pierwszy z wymie-
nionych jest SPZOZ, a drugi  
spółką – podkreślała.

Audyt
Z kolei Elżbieta Kowalska-Ko-
bus, członek zarządu Szpitala 

Kolejowego wyjaśniała, że w 2016 
roku został przeprowadzony au-
dyt dotyczący zabezpieczenia 
usług zdrowotnych dla miesz-
kańców powiatu pruszkowskiego 
na podstawie szpitali: Kolejowe-
go, Powiatowego i Tworkowskie-
go. Audytor sugerował w jednym 
z rozwiązań przeniesienie chi-
rurgii ze szpitala na Wrzesinie do 
Kolejowego, jak również „sku-
pienie” tam oddziału udarowe-
go i neurologii. 

Głos w sprawie Szpitala Ko-
lejowego zabrała Ewa Boro-
dzicz, członek zarządu powiatu 
pruszkowskiego. – Z tego, co 
panie zaprezentowały jedynie 
możliwe by było wsparcie w sta-
raniach, by Szpital Kolejowy zo-
stał włączony do sieci szpitali. 
Pytanie tylko, czy nie zablokuje 
to naszych starań o dofinanso-
wanie rządowe na rozbudowę 
Szpitala Powiatowego. Przypo-
minam radnym, że na poprzed-
niej sesji podjęliśmy decyzję, 
że szpital zasilimy finansowo. 
Została przekazana dotacja na 
wykonanie projektu, który ma 
być gotowy do końca czerwca. 

Chodzi o projekt przebudowy 
i rozbudowy łącznie z koncep-
cją – powiedziała.

Zwróciła też uwagę, że wspo-
mniany audyt miał braki meryto-
ryczne. – Czasami jest kompletny 
brak spójności między obser-
wacjami, przeprowadzony-
mi badaniami, a wysnuwanymi 
wnioskami. Przyjęliśmy wer-
sję ostateczną audytu, ale ma-
my swiadomość, że nie jest 
to spójny dokument i nie do 

Rada powiatu dyskutowała na sesji o pruszkowskiej lecznicy

końca można się o niego opierać  
– dodała Ewa Borodzicz.

Zobowiązania
Wypowiedzi członków zarządu 
spółki Szpitala Kolejowego sko-
mentował wicestarosta Krzysztof 
Rymuza. – Rozmowy dotyczące 

współpracy i połączenia obydwu 
szpitali miały początek już oko-
ło 10 lat temu. Jeżeli nie byliśmy 
w stanie doprowadzić do jakie-
goś porozumienia trudno sądzić, 
żebyśmy zrobili to dziś, natych-
miast. Mam inne zdanie doty-
czące zacieśnienia współpracy. 
Nowa ustawa wprowadza taką 
możliwość, by pół roku przed 
zamknięciem roku obrachun-
kowego przystąpić do likwida-
cji spółki, po czym w to miejsce 
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Na koniec większość radnych  
uznała, że jest to zbyt poważny  
temat, by rozpatrywać go  
„na szybko” podczas sesji

Od 1 czerwca 
zamknięty 
zostanie tor  
nr 2 na odcinku 
Komorów  
– Podkowa  
Leśna Główna
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utworzyć SPZOZ. Wówczas nie 
będzie problemu dotyczące-
go dwóch różnych form pro-
wadzenia zakładów. Ustawa to 
dopuszcza i o tym informował 
minister – stwierdził. 

Ten pomysł nie spodobał się 
włodarzom Szpitala Kolejowego. 
– Zlikwidowanie szpitala i utwo-
rzenie SPZOZ na jego miejscu, to 
by były ruiny szpitala. Bo wte-
dy trzeba spłacić zobowiązania, 
które Szpital Kolejowy posiada 
– skontrowała Elżbieta Kowal-
ska-Kobus.

Wicestarosta odpowiedział: 
– My nie mamy w tej chwili na 
celu rozpatrywania tego typu 

kwestii. Wysłuchujemy państwa 
propozycji i próśb. Natomiast ja 
wypowiedziałem się tylko w tej 
kwestii żeby zobiektywizować 
obraz, który panie starały się 
pokazać trochę jednostronnie 
– podkreślił Krzysztof Rymu-
za. – Tylko wtedy jeżeli pokaże-
my sobie wszystkie możliwości 
i wybierzemy najlepszą z nich, 
ewentualnie będziemy mogli 
posunąć się do przodu – dodał.

Punkt widzenia lekarza
W międzyczasie głos zabrał rad-
na Maria Cybulska: – Chciałam 
przekazać kilka słów z punktu 
widzenia lekarza. Nie wiem czy 
państwo sobie wyobrażacie jak 
trudno jest umieścić pacjen-
ta w oddziale kardiologicznym 
poza Szpitalem Kolejowym. To 
ogromny problem. W szpitalu 
w Grodzisku Mazowieckim na 
pięciu pacjentów czterech otrzy-
muje odmowę natomiast w Ko-
lejowym takich odmów nie ma. 
Karty pacjentów wychodzące 
z tego szpitala są perfekcyjnie 
przygotowane. Odcięcie dobra 
naszym mieszkańcom w postaci 
oddziału kardiologicznego, in-
tensywnej terapii i neurologicz- 
nego to zbrodnia – skwitowała.

Na koniec większość radnych 
uznała, że jest to zbyt poważny te-
mat, by rozpatrywać go „na szyb-
ko” podczas sesji. Dlatego sprawa 
zostanie ponownie poruszona na 
komisji zdrowia.

Do tematu będziemy więc wracać.
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41-letni Piotr O. urządzał awantu-
ry domowe, bił swoją siostrę. – Po 
złożonym w grodziskiej komendzie 
zawiadomieniu o znęcaniu się miesz-
kańca gminy nad siostrą i wszczęciu 
procedury Niebieskiej Karty, dziel-
nicowi pojechali do domu rodziny  
– poinformowała asp. sztab. Kata- 

rzyna Zych, rzecznik prasowy gro-
dziskiej policji. Funkcjonariusze za-
poznali się z relacją kobiety. Okazało 
się, że jej brat od trzech lat urządza  
w domu awantury – znieważa ją, grozi 
i bije. Dodatkowo na widok policjan- 
tów mężczyzna zareagował agre- 
sywnie, był też nietrzeźwy. Szybko 

Znieważał, 
groził, bił...

trafił na komendę. – Piotr O. usły-
szał zarzut stosowania przemocy  
fizycznej i psychicznej wobec siostry 
– mówi asp. sztab. Zych. Prokurator 
zastosował wobec 41-latka środki 
zapobiegawcze w postaci dozoru 
policyjnego oraz zakazu zbliżania 
się do siostry. [SD]  

Reklama

R E G I O N
ZTM ogłosił  
przetarg na obsługę 
zastępczej komunikacji 
autobusowej, która 
w czasie remontu 
podmiejskiej linii 
kolejowej zapewni 
dojazd do Warszawy 
pasażerom  
z naszego regionu. 

T o jedno z pierw-
szych postępowań 
w tej sprawie. Do-
tąd słyszeliśmy tyl- 

ko mgliste zapewnienia, że ko-
munikacja zostanie przygoto-
wana najlepiej jak to możliwe, 
a podróżni o zmianach do-
wiedzą się z wyprzedzeniem. 
Tymczasem mamy końcówkę 
kwietnia, prace przygotowaw-
cze do remontu i wstrzyma-
nia ruchu pociągów rozpoczną 
się już za kilka dni, a wciąż nie 
wiadomo kto przez okrągłe  
12 miesięcy będzie woził pa-
sażerów, którzy będą musieli 
zrezygnować z kolei.

Ta ostatnia niewiadoma 
ma zniknąć pod koniec maja. 
Wówczas okaże się, ilu prze-
woźników odpowie na ogło-
szenie o przetargu na przewóz 
autobusami komunikacji za-
stępczej. Jakie warunki mu-
szą spełnić oferenci? ZTM 
dopuszcza trzy możliwości. 
Pierwsza to obsługa trasy do 
Pruszkowa i Piastowa 32 auto-
busami o długości 12 m, druga 
–  29 autobusami o dlugości 
18 m, trzecia – 29 autobusami 
o (10 o długości 18 m, 19 o dłu-
gości 12 m).

Komunikacja zostanie zor- 
ganizowana na dwóch linich, 
po jednej do Pruszkowa i Pias- 
towa. Autobusy pojadą trasa-
mi: Dworzec Zachodni-Al. Je- 
rozolimskie-Pruszków Wojska 
Polskiego-Kościuszki-Sien-
kiewicza-Staszica-Pow- 
stańców-Plantowa-Wojska 
Polskiego-osiedle Staszica,  
pętla. Druga to: Dworzec Za- 
chodni-Al. Jerozolimskie- 
-Piastów-al. Tysiąclecia- 
al. Wojska Polskiego-Sowiń- 
skiego-Ogińskiego.

W godzinach szczytu połą-
czenia będą realizowane w od-
stępach co 5-8 minut. Poza 
szczytem i w weekendy auto-
busy odjadą co 15 minut. [JW] 

Przetargi na 
komunikację 
zastepczą

Odliczanie do startu 
prac na linii 447

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Kończymy cykl poświęcony 
inwestycjom zaplanowanym 
w ramach modernizacji 
linii podmiejskiej nr 447. 
Dotarliśmy do ostatniej 
stacji, czyli do Grodziska 
Mazowieckiego, gdzie nie 
przewidziano żadnych 
rewolucyjnych zmian. 
Tymczasem sam remont  
już coraz bliżej. 

W ostatnich tygo-
dniach na łamach 
„Gazety WPR” 
i portalu WPR24.pl 

szczegółowo opisywaliśmy zamiary 
kolejarzy, którzy w czasie prac na 
odcinku Warszawa Włochy-Gro-
dzisk Mazowiecki chcą przebu-
dować niektóre stacje, wykopać 
nowe tunele pod torami, a nawet 
zbudować zupełnie nowy przy-
stanek w brwinowskim Parznie-
wie. Wiadomo już więc, jakich 
ulepszeń mogą spodziewać się 
mieszkańcy Piastowa, Pruszkowa,  
Brwinowa czy Milanówka. 

A co z Grodziskiem? – Prace 
na stacji w Grodzisku Mazowiec-
kim zostały wykonane w trakcie 
modernizacji linii kolejowej mię-
dzy Warszawą a Skierniewicami. 

Teraz, podczas remontu linii pod-
miejskiej, nie będziemy wykony-
wać żadnych prac w tym miejscu, 
z wyjątkiem robót na jednym 
z mostów w odległości pół kilome-
tra od peronów (nadal w obrębie 
stacji) – wyjaśnia Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK. 

Grodzisk oprze się więc rewo-
lucji na linii podmiejskiej. A ta już 
bardzo blisko. Jej zasadnicza i naj-
bardziej uciążliwa faza rozpocznie 
się co prawda dopiero we wrze-
śniu, ale przygotowania koleja-
rze rozpoczynają już za kilka dni.  
– 4 maja rozpocznie się pierwszy 
etap prac związanych z remontem 
odcinka Warszawa Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki. Zamknięty zostanie tor 
nr 1 w układzie dalekobieżnym, 
w związku z czym pociągi dale-
kobieżne będą kursowały po jed-
nym czynnym torze oraz po torach 

Na stacji w Grodzisku nie przewidziano rewolucyjnych zmian
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N A D A R Z Y N
Niektórzy przecierają oczy 
ze zdumienia, gdy patrzą 
na budynek świetlicy 
w Parolach. Inwestycja 
jest na ostatniej prostej, 
trwają prace odbiorowe. 

N ieco ponad rok temu 
(17 kwietnia) wmu-
rowano kamień wę- 
gielny pod budowę  

świetlicy. Mieszkańcy głę-
boko wierzyli w powodzenie  
inwestycji, bo brakowało im 
miejsca, w którym mogliby 
skorzystać z różnych form roz- 
grywki bądź spotkać się. Wcze-
śniej korzystali ze świetlicy, 
która mieściła się w starym 
budynku po sklepie.

Przewidywano, że świetli-
ca w Parolach będzie gotowa 
w sierpniu 2017 r. Termin ten 
powinien zostać dotrzymany. 
– Inwestycja została zgłoszona 
przez wykonawcę do odbioru, 
trwają prace odbiorowe – po-
informował nas nadarzyński  
referat inwestycji.

Świetlica w Parolach jest 
obiektem jednokondygnacyjnym 

Dopiąć ostatni guzik
z poddaszem nieużytkowym, 
powierzchnia zabudowy wy-
nosi ponad 658 mkw. Obiekt 
posiada dużą salę (181,39 mkw) 
spotkań wraz z zapleczem ku-
chennym. Pomyślano też o dzie-
ciach, dla których przeznaczono 
dwa pomieszczenia zajęciowe. 
Każde z nich liczy 30 mkw. Rada 

Sołecka oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich do dyspozycji otrzyma-
ją salę o powierzchni 24,24 mkw.  
W świetlicy nie zapomniano 
o łazienkach i szatniach. 

– Zrealizowany obiekt świet- 
licy zapewni możliwość stwo-
rzenia wielu atrakcji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z so- 
łectwa Parole jak również przy- 
ciągnie użytkowników z są-
siednich miejscowości – za-
pewniają urzędnicy. [JM]
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Przewidywano,  
że świetlica  
w Parolach 
będzie gotowa  
w sierpniu 2017 r.

21 kwietnia  
2017 roku  
w Dodatku 

Przedszkolak 
zamieściliśmy   

błędną reklamę 
Przedszkola 

Pomarańczowa 
Ciuchcia.

Bardzo  
przepraszamy  
za zaistniała  

sytuację.

Redakcja WPR

podmiejskich. Spowoduje to zmia-
nę godzin kursowania pociągów 
podmiejskich, ale żadne połącze-
nia nie zostaną odwołane – infor- 
muje Donata Nowakowska, rzecz- 
nik prasowy Kolei Mazowieckich. 

W tym czasie kolejarze przygo-
tują konstrukcje odciążające, nie-
zbędne dla przeprowadzenia prac 
na linii podmiejskiej. – Obiek-
ty które wymagają dodatkowego 
zabezpieczenia w trakcie moder-
nizacji to przejścia podziemne na 
stacjach: Warszawa Włochy, War-
szawa Ursus, Piastów, Parzniew 
(nowobudowana w ramach mo-
dernizacji), Milanówek oraz no-
we przejście pieszo-rowerowe 
w Brwinowie. Prace przy ich za-
bezpieczeniu będą odbywały się 
dwoma dwumiesięcznymi eta-
pami (dwa razy po dwa miesiące)  
– zaznacza Karol Jakubowski.
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„To były piękne dni”, „Niech no tylko 
zakwitną jabłonie” – to tylko nie-
które utwory, jakie będzie można 
usłyszeć w trakcie koncertu Haliny 
Kunickiej w Mateczniku Mazowsze. 
Jej piosenki uznawane są za ponad-
czasowe, a ona sama, mimo upły-
wu lat, na scenie wciąż zachwyca. 

Artystce w trakcie koncertu w Ma-
teczniku Mazowsze towarzyszyć 
będzie Czesław Majewski – pia-
nista, kompozytor, aranżer, zna-
ny szerokiej publiczności m.in. jako 
Pan Czesio z „Kabaretu Olgi Lipiń-
skiej” i programu „Spiewające for-
tepiany”. Start koncertu: 30 maja, 

Halina Kunicka 
w Mateczniku Mazowsze

godz. 19. Miejsce: Matecznik Ma-
zowsze, Świerkowa 2, Otrębusy. 
Dla naszych czytelników wspólnie 
z organizatorem koncertu przygo-
towaliśmy konkursy. Do wygrania 
będą wejściówki na koncert. Zachę-
camy więc do śledzenia naszego 
portalu WPR24.pl. [AS]  

Informacja prasowa

Ponad sto nowych miejsc pracy  
w centrum dystrybucji MAKRO  

koło Pruszkowa 

Sieć hurtowni MAKRO Polska rozpoczęła rekrutację na ponad sto 
nowych stanowisk pracy do nowopowstającego centrum dystrybucji 
koło Pruszkowa. Obiekt o powierzchni ponad 10 tys. mkw. rozpocznie 
swoją działalność w drugim kwartale 2017 r.

Sieć hurtowni MAKRO wkrótce uruchomi pierwszą ze swoich trzech nowych  
platform dystrybucyjnych obsługujących klientów z sektora gastronomicz- 
nego. Magazyn usytuowany jest w okolicach Pruszkowa w województwie 
mazowieckim. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne, w tym system chłodnictwa oparty na technologii C02, zapew-
niające m.in. niskie zużycie energii oraz wysoki poziom ochrony środowiska 
naturalnego. Jego powierzchnia wynosi ponad 10 tys. mkw. 

W centrum dystrybucyjnym MAKRO zatrudnienie znajdzie ponad sto osób. 
Firma rozpoczęła już rekrutację kandydatów na nowe stanowiska pra-
cy. Sieć proponuje swoim przyszłym pracownikom m.in. umowę o pracę 
bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze wraz  
z premią. MAKRO oferuje również liczne benefity dodatkowe, takie jak 
prywatna opieka medyczna, transport do miejsca pracy, zniżki na zakupy  
w sieci i dofinansowanie kart sportowo-rekreacyjnych. Ponadto, dla 
przyszłych pracowników firma zorganizuje także szkolenia wdrażające.  
Więcej informacji oraz aktualne oferty rekrutacyjne dostępne są na stronie  
www.makrokariera.pl i pod numerem telefonu: 22 5000 871.

Reklama

„Mała obwodnica” na cenzurowanym
 Andrzej Golec 

P I A S T Ó W
Wewnętrznej tzw. „małej 
obwodnicy” Piastowa ciąg 
dalszy. 24 kwietnia radni 
przyjęli stanowisko,  
w którym przychylają  
się do podjęcia działań, 
których celem jest 
odstąpienie od wykonania 
zadania, czyli jej budowy.

S esja zapowiadała się 
ciekawie i tak było. Już 
przy wejściu na salę 
gdzie radni mieli deba-

tować kłębił się tłum mieszkań-
ców ulic Barcewicza, Ogińskiego 
i Żołkiewskiego. Ale nie tylko  
– byli też ludzie z innych rejonów 
Piastowa. Powód? Protest prze-
ciw inwestycji, która ich zdaniem 
spowoduje najazd aut w pobliżu 
miejsc ich zamieszkania. 

Zdaniem mieszkańców rozbu-
dowę wyżej wymienionych ulic 

trzeba rozpatrywać w kontek-
ście planowanych przez Prusz-
ków przedsięwzięć – budowy 
wiaduktu nad torami kolejowy-
mi na Papierni oraz budowy ul. 
Skrajnej. Zresztą jak już pisaliśmy 
w ubiegłym tygodniu, obaw jest 
więcej – planowany ciąg wpisuje 
się w pruszkowską mapę inwe-
stycji, bowiem „obwodnica” ma 
połączyć się z nowo projektowa-
ną ul. Warsztatową  z dojściem do 
ulic Broniewskiego i Warszaw-
skiej oraz właśnie przeprawą 
przez tory na Papierni.

Ale wróćmy do poniedziałko-
wej sesji piastowskich radnych. 
Punkt o „obwodnicy” wprowa-
dzono do porządku obrad dodat-
kowo i zabrał on najwięcej czasu. 
Trudno się dziwić – mieszkań-
cy wypełnili salę po brzegi i nie 
szczędzili gorzkich słów. – Już te-
raz hałas i zanieczyszczenia są 
ogromne. Jakie będzie potem po-
wietrze... – mówiła mieszkan-
ka ulicy Żółkiewskiego. Kolejna 

Duże emocje podczas poniedziałkowej sesji piastowskich radnych
proponowała: – Sama zasypię 
dziury w nawierzchni, ale nie 
puszczajcie tak ogromnego ru-
chu pod moimi oknami.

Padła nawet propozycja (to 
już podczas obrad radnych) aby 
w kwestii „obwodnicy” zrobić re-
ferendum. Nie przeszła. A bur-
mistrz Grzegorz Szuplewski 
odpierał ataki: – Nie działam  

w  interesie Pruszkowa i ten wątek 
chciałbym zamknąć – powiedział.

Jaki był rezultat całej dys-
kusji? Radni przyjęli (10 – za,  
9 przeciw, 1 osoba się wstrzyma-
ła) stanowisko. „W efekcie bu-
dowa wewnętrznej tzw. „małej 
obwodnicy” miasta doprowadzi 

do drastycznego wzrostu ruchu  
osobowego i ciężarowego w ob-
szarze inwestycji. Wraz nią nastąpi 
nasilenie uciążliwości związanych 
z hałasem, zanieczyszczeniami 
powietrza. Dojdzie do narusze-
nia własności prywatnej. Wzro-
sną zagrożenia w bezpieczeństwie 
ruchu drogowego (…) W obliczu 
powyższych faktów należy stwier-

dzić, że omawiana inwestycja nie 
ma charakteru wyłącznie lokalne-
go. Jednocześnie konieczne jest 
znalezienie rozwiązań mających 
na celu zmniejszenie uciążliwości 
wynikających ze wspomnianych 
planów miasta Pruszkowa i po-
wiatu”. I konkluzja: Rada Miejska 

przychyla się do podjęcia działań 
mających na celu odstapienie od 
wykonania zadania budowy we-
wnętrznej tzw. „małej obwodnicy”.

Co na to burmistrz Grze-
gorz Szuplewski? Stanowiskiem 
radnych był rozczarowany, ale  
podkreślił, że swojego zdania 
nie zmienia. – Układ komu- 

nikacyjny, który proponujemy  
jest układem, który poprawi 
bezpieczeństwo w mieście. Ulica 
Barcewicza musi być zrobiona, 
ulica Ogińskiego wymaga pil-
nej naprawy – powiedział zapy-
tany przez nas. Co więc dalej? 
– Pożyjemy, zobaczymy – odpo- 
wiedział krótko burmistrz. 
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Rada Miejska przychyla się do podjęcia 
działań mających na celu odstapienie od 
wykonania zadania budowy wewnętrznej 
tzw. „małej obwodnicy” – czytamy  
w przyjętym stanowisku 

P R U S Z K Ó W
Trenerzy skrupulatnie 
przygotowują taktykę, 
piłkarze koncentrują się 
i odliczają godziny do 
pierwszego spotkania.  
Już 29-30 kwietnia na 
stadionie w Pruszkowie 
zostanie rozegrany 
Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski Znicz Cup dla 
rocznika 2006. Wśród gości 
m.in. Wujek Samo Zło. 

S zykuje się gorąca pił-
karska atmosfera. Na 
stadionie przy ul. Boha-
terów Warszawy zapre-

zentuje się 10 ekip, które powalczą 
o cenne nagrody. Nie zabraknie 
również wyróżnień dla najlep-
szego strzelca, bramkarza i za-
wodnika. To będą dwa wyjątkowe 
dni, podczas których młode talen-
ty nabiorą doświadczenia i będą 
miały okazję zaprezentować swój 
futbolowy kunszt. Warto nadmie-
nić, że nastąpiła zmiana godzin 
rozpoczęcia turnieju. W sobotę 
(29 kwietnia) impreza wystartuje 
o  godz. 13.00 i potrwa do 20.00. Z 
kolei początek niedzielnej rywali-
zacji o 9.00. Zakończenie turnie-
ju przewidziano na godz. 15.30.

W każdym spotkaniu, przez 40 
minut, na boisku będzie trwała 
zażarta walka. W grupie A zagrają: 
Energie Cottbus, Legia Warszawa, 
S.T.F Champion, Znicz Pruszków 
i Żalgiris Wilno, zaś w grupie B 
zobaczymy: BATE Borysów, Esco-
la Varsovia, Karpaty Lwów, Play-
maker Academy i Zagłębie Lubin.

Emocje piłkarskie to jedno, ale 
dwudniowy turniej będzie pełen 
atrakcji dla wszystkich. Można 
przyjść i wspierać piłkarskie ta-
lenty. Organizatorzy przygotowa-
li liczne zabawy dla najmłodszych, 
świetną oprawę wydarzenia oraz 
smakołyki. Udział w imprezie zapo-
wiedzieli Rene Renno, Marek Sa-
ganowski, a także Wujek Samo Zło. 

– Międzynarodowy turniej, 
gruba zabawa. Naprawdę młodzi 
zawodnicy, którzy walczą i chcą 
wygrać. Będą ekipy z całej Pol-
ski i ze świata. Ja będę prowadził 
tę imprezę, trochę komentował. 
Obiecuję, że publiczność będzie 
się dobrze bawiła – zachęca do 
uczestnictwa w pruszkowskim 
turnieju Wujek Samo Zło.

Patronat medialny nad Mię-
dzynarodowym Turniejem Pił-
karskim Znicz Cup dla rocznika 
2006 objęły „Gazeta WPR” i por-
tal WPR24.pl. [JM]

Piłkarskie talenty  
i Wujek Samo Zło
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P I A S T Ó W
29 kwietnia na kilka godzin 
w Piastowie zaparkuje 
autobus, w którym każdy  
będzie mógł oddać  
krew. Jeden gest, który 
znaczy tak wiele.

Chodzi o ludzkie życie.  
Lekarze biją na alarm,  
że zapasy krwi są bardzo  

niskie. Dlatego tak istotna jest 
rola dawców, którzy są go-
towi dzielić się życiodajnym 
płynem. Wystarczy poświęcić 
chwilę, aby pomóc i stać się 
bohaterem. Bo tak należy mó- 
wić o tych, którzy regularnie 
uczestniczą w zbiórkach krwi. 

Nadarza się kolejna okazja, 
aby nieść pomoc i nadzieję. 29 
kwietnia o godz. 9 na stadio-
nie miejskim przy al. Tysiąc-
lecia 1 w Piastowie pojawi się 
specjalny autobus. Piastowski 
Klub Krwiodawców oraz Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa postanowiło 
zorganizować kolejną zbiórkę 
krwi. Rejestracja krwiodawców 
potrwa do godz. 12.30. – Krew, 
która ratuje życie i zdrowie, 
może oddać każdy cieszący się 
dobrym zdrowiem w wieku od 
18 do 65 lat. Należy posiadać ze 
sobą tylko dokument tożsamo-
ści ze zdjęciem oraz numer PE-
SEL – informują organizatorzy.

Trzeba dodać, że przed po-
braniem krwi należy zjeść lekkie 
śniadanie, wypić około dwóch 
litrów płynów. Z kolei w dobie 
poprzedzającej zabieg nie wolno 
spożywać alkoholu i wskazane 
jest ograniczenie palenia. [JM] 

Gest, który znaczy
bardzo wiele
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Napad na ul. Dębowej w Piastowie.  
25 kwietnia mężczyzna został zaata-
kowany przez trzech napastników, 
którzy zabrali mu teczkę. Policja 
prowadzi czynności. O sprawie po-
informował nas jeden z naszych 
czytelników. – W Piastowie na ul. Dę-
bowej doszło do rozboju. Mężczyzna 

wychodził z domu. Gdy podchodził do 
samochodu został napadnięty przez 
kilku mężczyzn – napisał na kontakt@
wpr24.pl. Policja potwierdza zdarze-
nie, jednak na szczegółowe informa-
cje trzeba poczekać. Funkcjonariusze 
prowadzą czynności wyjaśniające. – 
Do zdarzenia doszło po 8. Mężczyzna 

Podjechali, ukradli 
i uciekli

został napadnięty po wyjściu z domu. 
Trzy osoby podjechały samochodem 
i zażądały od niego teczki. Na obec-
ną chwilę nie jesteśmy w stanie nic 
więcej powiedzieć. Trwają czynno-
ści – mówiła nam „na gorąco” sierż. 
sztab. Marta Słomińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [JM]  

WAB.6740.119.2017 

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 542/17 z dnia 26.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie skrzyżowania 
dróg, powiatowej nr 1503W ul. Nadarzyńskiej i gminnej nr 150970W 
ul. Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przebudową 
oświetlenia, sieci nn i sn, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, 
sieci wodociągowej oraz sieci telekomunikacyjnej.
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu objęte wnioskiem:
- w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości1): 
Obręb 0062 działka nr ew.: 26 (26/2, 26/1) 
Obręb 0069 działki nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 3 (3/1, 3/2), 15/2 (15/5, 15/6)
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.
- w istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
Obręb 0062 działka nr ew.: 41/2
Obręb 0068 działki nr ew.: 185/1, 21/1, 78, 20
Obręb 0069 działki nr ew.: 51/2, 4/3, 51/3, 4/1, 4/2, 43/3, 43/1
- numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń 
infrastruktury technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego2):
Obręb 0051 działki nr ew.: 51/2
Obręb 0062 działka nr ew.: 41/2, 186, 2
Obręb 0069 działki nr ew.: 15/2 (15/5, 15/6)
2) W odniesieniu do działek pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej – działki ulegających podziałowi np. 15/2 (15/5, 15/6) - 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).

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie,  
Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie

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 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031  
z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Wójta Gminy Michałowice  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej – ulica Piachy  
w miejscowości Pęcice, gmina Michałowice.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

361(361/1, 361/2), 362(362/1, 362/2), 363(363/1, 363/2), 
378/2(378/9, 378/10), 379, 380(380/1, 380/2), 391(391/1, 
391/2), 392(392/1, 392/2) obręb Pęcice, gmina Michałowice

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie 
numery działek po podziale. Numery ewidencyjne działek 
oznaczone tłustym drukiem stanowią numery działek 
przeznaczone pod inwestycję. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
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 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32.

Raszyn, dnia  26 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE   
Wójta Gminy Raszyn  

Na podstawie art. 43 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 (j. t. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentów: 
•	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Warszawskiej na podstawie uchwały Nr XXXI/295/2017 Rady 
Gminy Raszyn 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10.03.2017 r.  
poz. 2332),

•	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych na podstawie uchwały  
Nr XXXI/296/2017 Rady Gminy Raszyn 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz.  
Woj. Maz. z 22.02.2017 r. poz. 1811),

•	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III na podstawie 
uchwały Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Raszyn 26 stycznia 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22.02.2017 r. poz. 1812),

•	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Długiej na podstawie uchwały Nr XXXIV/318/17 Rady Gminy 
Raszyn 30 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25.04.2017 r. poz. 4109),

oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a  także podsumowaniami, 
o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.    
          

Z up. Wójta
Zastępca Wójta 

mgr Michał Kucharski

Ogłoszenie

Tiry niszczą ulicę Graniczną?
B R W I N Ó W

Ciężki problem na  
ul. Granicznej w Brwinowie. 
Mieszkańcy zwracają 
uwagę na tiry, które 
poruszają się drogą  
z nadmierną prędkością 
i nie stosują się do 
ograniczeń tonażowych. 
Samochody zakłócają 
spokój, a przy okazji 
niszczą nawierzchnię. Czy 
da się coś z tym zrobić? 

K luczową kwestią są 
kontrole, które po-
zwolą wyelimino-
wać nieprawidłowe 

zachowania wśród kierowców 
tirów. Jednak każdy medal ma 
dwie strony. Trzeba pamię-
tać, że część pojazdów posia-
da zgodę na dojazd do danej 
posesji. – Na ul. Granicznej oraz 
na sąsiedniej ul. Pszczelińskiej 
obowiązują ograniczenia tona-
żowe. Nie przewidujemy ich li-
kwidacji. Swojego czasu policja 
przeprowadzała akcje „TIR-to-
naż”, polegające na kontrolowa-
niu samochodów ciężarowych 
na brwinowskich drogach: za-
równo wojewódzkich, jak i po-
wiatowych i gminnych. Jak 
pamiętam, tylko 4 proc. zatrzy-
mywanych samochodów łamało 
przepisy. Postałe miały zgodę 
zarządców dróg lub posiadały 
inne udokumentowane prawo 
dojazdu do posesji – przedsta-
wia Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów. 

Policja rozkłada ręce. W spra-
wie łamania przepisów na 

Granicznej funkcjonariusze nie 
otrzymali żadnych zgłoszeń. – 
Generalnie tiry nie poruszają 
się ul. Graniczną w Brwino-
wie. Sporadycznie mogą zda-
rzać się takie przypadki, jednak 
nie mamy zgłoszeń w tej spra-
wie. Jeżeli taki problem wystę-
puje, mieszkańcy mogą zgłosić 
go za pomocą aplikacji Moja Ko-
menda. Można skorzystać tak-

że z mapy zagrożeń i zamieścić 
na niej powtarzające się zdarze-
nia, które zweryfikujemy – mó-
wi nam st. asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 

Ruch tirów to jedno, a kolejną 
kwestią jest niezbyt dobry stan 
Granicznej. Swego czasu mó-
wiło się o modernizacji drogi. 
Czy temat jest nadal aktualny? 
– Opracowaliśmy projekt prze-
budowy ul. Granicznej, ale mo-
że on być zrealizowany dopiero 

w przyszłym roku. Dodam, że 
gmina Brwinów otrzymała 
dofinansowanie UE na budo-
wę w 2018 r. ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Granicznej – tłuma-
czy Kosiński. – Gmina Brwinów 
opracowała dokumentację pro-
jektową przebudowy ul. Gra-
nicznej, uwzględniając m.in. 
skrzyżowania wyniesione, re-
mont chodnika po zachodniej 

stronie oraz budowę ścieżki ro-
werowej po wschodniej stronie. 
Ponadto, w 2012 r. wybudowa-
liśmy rondo na skrzyżowaniu 
ul. Granicznej z ul. Pruszkow-
ską, gdzie wcześniej dochodziło 
często do wielu kolizji: po kil-
ka każdego roku. Wykupiliśmy 
również grunty od właścicieli 
prywatnych pod poszerzenie 
pasa drogowego ul. Granicz-
nej na odc. od ul. Rodzinnej do  
ul. Pruszkowskiej – dodaje wło-
darz Brwinowa. [JM]
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Ruch tirów to jedno, a kolejną kwestią 
jest niezbyt dobry stan ul. Granicznej

Wbiegli na 30. 
piętro i na podium

R E G I O N
Sukces strażaków  
z OSP Milanówek.  
Urszula Milczarek  
i Sergii Makarenkov  
zajęli 3. miejsce  
w mistrzostwach Polski 
strażaków w biegu po 
schodach – Wieżowiec 2017.

K ażdego dnia ryzykują 
własne życie, aby ra-
tować innych. Cenimy 
strażaków i darzymy 

ich ogromnym zaufaniem. To bo-
haterowie naszych czasów, któ-
rzy nie boją się żadnych wyzwań. 
W minioną sobotę (22 kwietnia) 
39 ekip strażackich spotkało się 
w Warszawie, aby zmierzyć się 
w mistrzostwach Polski w bie-
gu po schodach. Zawodnicy mu-
sieli dotrzeć na 30. piętro Pałacu 
Kultury i Nauki w pełnym rynsz-
tunku. W kategorii mix 3. miejsce 
wywalczyli strażacy z Milanów-
ka – Urszula Milczarek i Sergii 
Makarenkov. – Z rezultatu jeste-
śmy zadowoleni, jednak pozostaje 
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niedosyt, gdyż od drugiego miej-
sca dzieliły nas sekundy – dzieli 
się odczuciami Urszula Milczarek.

Pokonanie 800 schodów nie 
należy do zadań z kategorii ła-
twych. Ale dokonać tego w pełnym 
umundurowaniu – to prawdziwa 
sztuka. – Strażacy wspólnie, po-
dejmując trudne wyzwanie muszą 
darzyć się wzajemnym zaufaniem, 
polegać na sobie i wspierać się. 
Znając swojego partnera mogłam 
pozwolić sobie na bieg do granic 
możliwości organizmu. Wiedzia-
łam, że Sergii doprowadzi mnie 

do celu. Zmęczenie podczas bie-
gu było ogromne. Od 26 piętra to 
partner odpowiadał za kierunek 
biegu, ja już tylko kontrolowałam 
oddech by nie doprowadzić się do 
omdlenia przed linia mety – wyja-
śnia nam Urszula Milczarek.

Aby startować w zawodach 
biegowych, strażacy muszą po-
święcić wiele godzin na przy-
gotowania. W ubiegłym roku 
w OSP Milanówek rozpoczę-
ła działalność grupa sportowa, 
która nieustannie pracuje nad 
formą. – Do zawodów biegania 
po schodach trzeba przygoto-
wywać się przez cały sezon. My 
z racji tego, że w Milanówku nie 
mamy wieżowców musimy do-
jeżdżać na treningi do Warszawy, 
gdzie dzięki uprzejmości zarzą-
du PKiN co czwartek odbywa-
my treningi na klatce schodowej  
– tłumaczy zdobywczyni 3. miej-
sca w mistrzostwach Polski. [JM]
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 kwietnia 2017r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa  

– „J. Poniatowskiego” 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 
poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie  
Nr XII/69/2015 z dnia 22 września 2015r. zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa  
-  „J. Poniatowskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 8 maja 2017r. do 5 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim  
w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. 
Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej 
www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. w Miejskim Klubie 
Sportowym „Piast”, Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1500.   
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku. Uwagi można składać  
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd 
Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Piastowa.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, 
w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) wymieniony wyżej, projekt 
miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się  
z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić 
do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 
roku. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-
820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  
i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa

Ogłoszenie

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
Uczniowie z pruszkowskich 
szkół włączyli się  
w obchody Dnia Ziemi,  
który przypadał 22 kwietnia. 
Dzień wcześniej postanowili 
zasadzić 100 drzew.  
W szkole podstawowej nr 1 
wsparcia uczniom udzieliły 
władze Pruszkowa.

W iele samorządów, 
stowarzyszeń,  
a co najważniejsze  
osób indywidual-

nych chce działać na rzecz śro-
dowiska naturalnego. W piątek 
(21 kwietnia) dzieci i młodzież 
z miejskich placówek zasadziły 
100 drzew i 30 krzewów. Wśród 

nich były m.in. jałowce, klony czy 
świerki. W akcję włączyły się też 
władze Pruszkowa. Prezydent 
Jan Starzyński wraz ze swoimi 
zastępcami: Andrzejem Kurze-
lą oraz Michałem Landowskim 
sadzili drzewa na terenie szkoły 
podstawowej nr 1 w Pruszkowie.

Dzień Ziemi uwrażliwia mło-
dzież na stan środowiska na-
turalnego. – Cieszymy się, że 
młodzież tak aktywnie włącza 
się w proekologiczne inicjatywy  
– mówił prezydent Jan Starzyń-
ski. – To dobrze wróży na przy-
szłość – podkreślał.

Z kolei w przedszkolu „Pod Kasz-
tanem” przy ul. Prusa posadzono 
kasztanowiec czerwony. Placów-
ka świętuje 40-lecia istnienia. [JM]

Zasadzili 100 drzew
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Zarząd Powiatu Grodziskiego          Grodzisk Mazowiecki, dnia 26.04.2017r.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o opra-
cowywaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego 
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą 
oddziaływania na środowisko”. Projekt w/w dokumentu, po uwzględnie-
niu uwag organu wykonawczego województwa, dostępny jest na stronie 
www.bip.powiat-grodziski.pl.

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w Wy-
dziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa 
Powiatu Grodziskiego, przy ul. Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim. 

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do 
dnia 23.05.2017r., do godziny 16:00. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy, uwa-
gi i wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Adres, pod 
którym można składać uwagi i wnioski: Starostwo Powiatu Grodzi-
skiego, ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki lub e-mail: starostwo@
powiat-grodziski.pl

Na podstawie art. 40 w/w ustawy, uzasadnienie zawierające informację  
o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zo-
stały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i 
wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostanie dołą-
czone do przyjętego dokumentu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd  
Powiatu Grodziskiego.

W oparciu o art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po  
upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

R E G I O N
Zaczęło się od zatrzymania 
trzech mężczyzn, którzy 
mieli przy sobie zawiniątka 
z marihuaną. Łącznie 
policjanci znaleźli ponad  
1 kg tego suszu roślinnego 
u mieszkańców Pruszkowa 
oraz Milanówka. 

T o miała być z pozoru 
zwykła kontrola dro-
gowa. Jednak patro-
lowcy z pruszkowskiej 

komendy znaleźli pod siedzeniem 
pasażera torebkę foliową z su-
szem roślinnym. W bagażniku  
w puszce po napoju znajdowało  
się kolejne zawiniątko. – Po wstęp-
nych badaniach testerem okaza-
ło się, że zabezpieczony susz to 
marihuana o łącznej wadze pra-
wie 53 gramów. Kierujący pojaz- 
dem 32-letni mieszkaniec Prusz-
kowa został zatrzymany – poin- 
formowała st. asp. Karolina Kań- 
ka, rzecznik prasowy Komendy  
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Sprawę przekazano poli-
cjantom z wydziału kryminal-
nego. Przeszukano mieszkanie 
i piwnicę zatrzymanego męż-
czyzny, w torbie izolacyjnej 
znaleziono dwie torebki folio-
we z suszem, worek z suszem 

oraz wagę elektroniczną. Łącz-
na waga zabezpieczonego suszu  
wyniosła 144 gramy. 

To nie koniec tej sprawy. Kry- 
minalni dotarli do dwóch męż-
czyzn, którzy wspólnie z zatrzy-
manym 32-latkiem posiadali 
klucze do mieszkania w Milanów-
ku. Podczas przeszukania ich lo-
kum ujawniono kolejne torebki 
z suszem, „dilerki”, wagę elek-
troniczną oraz walizkę, w której 
znajdowało się pięć hermetycz-
nie zapakowanych torebek fo-
liowych. Dodatkowo znaleziono 
pieniądze spakowane próżniowo. 
– Waga zabezpieczonego w Mila-
nówku suszu roślinnego wynio-
sła ponad 780 gramów. Badania 
zabezpieczonego suszu wykaza-
ły, że jest to marihuana. Wszyscy 
trzej mężczyźni zostali zatrzyma-
ni i osadzeni w policyjnym aresz-
cie – podkreśla st. asp. Kańka.

Zebrane dowody pozwoliły na  
przedstawienie dwóm mężczy-
znom – 32-latkowi i 31-latkowi 
– zarzutów posiadania znacz-
nej ilości środków odurzających. 
Z kolei 27-latek dobrowolnie 
poddał się karze. Wobec 31-lat-
ka sąd zastosował tymczasowy 
areszt, natomiast 32-latek musi 
stawiać się trzy razy w tygodniu 
na dozór policyjny. [SD]

„Przejęli” 1 kg marihuany
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P O D KO WA  L E Ś N A
Podkowiański magistrat 
opracował koncepcję 
modernizacji zespołu 
sportowo-rekreacyjnego 
przy Zespole Szkół 
Samorządowych. 

P rojekt przewiduje wy-
konanie prac zwią-
zanych z remontem, 
jak i przebudową bo-

isk oraz urządzeń sportowych.
Jakie zadania wchodzą w zak- 

res robót? – Remont boiska wie-
lofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej, remont bież- 
ni lekkoatletycznej wraz z prze-
budową rozbieżni do skoku 
w dal i budową zeskoczni, bu-
dowa nowych boisk o nawierzch-
ni poliuretanowej (boisko do 

badmintona + boisko do teni-
sa stołowego + kort tenisowy / 
boisko do siatkówki), budowa 
skoczni do skoku wzwyż, bu-
dowa rzutni do pchnięcia kulą, 
aranżacja ‘ścieżki zdrowia’ do 
treningu biegów terenowych 
z elementami fitness, aranżację 
strefy gier plenerowych, insta-
lację elementów małej architek-
tury dla wzbogacenia programu 
zespołu, a także prace związa-
ne z pielęgnacją zieleni istnie-
jącej oraz nowymi aranżacjami 
i nasadzeniami zieleni (pisownia 
oryginalna – przyp. red.) – poinfor-
mował na swoim blogu burmistrz  
miasta-ogrodu Artur Tusiński.

Teren, na którym zostaną  
przeprowadzone te istotne 
zmiany nie jest mały – ok. trzy 
hektary. [SD]

Zmodernizują teren

               Grodzisk Mazowiecki, 28 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka D3

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 628/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  terenu  miasta  Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka D3 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony  projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik 
obrębu  47,  dalej  północną  granicą  obrębów  47  i  48  do  punktu  stanowiącego 
przecięcie północnej granicy obrębu 48 z przedłużeniem w kierunku północnym 
południowo-zachodniej granicy dz. ew. nr 8 z obrębu 48.
Od wschodu  –  południowo-zachodnią  granicą  dz.  ew.  nr  8  z  obrębu  48  do 
punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 8 z obrębu 48.
Od południa – południowymi granicami działek ew. nr 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 
z  obrębu  48,  następnie  na  przedłużeniu  do  punktu  stanowiącego  przecięcie 
przedłużenia  południowej  granicy  dz.  ew.  nr  10/5  z  obrębu  48  ze wschodnią 
granicą obrębu 47. 
Od wschodu –  po  wschodniej  granicy  obrębu  47  do  punktu  stanowiącego 
przecięcie rzutu prostopadłego północno-wschodniego narożnika działki 12/32 
z obrębu 47 ze wschodnią granicą obrębu 47.
Od południa – po północnych granicach dz. 12/32 i 18/7 z obrębu 47 do punktu 
stanowiącego przecięcie rzutu prostopadłego północno-zachodniego narożnika 
działki 18/7 z obrębu 47 z zachodnią granicą obrębu 47.
Od zachodu – w kierunku północnym zachodnią granicą obrębu 47 do punktu 
stanowiącego północno-zachodni narożnik obrębu 47.

Wyłożenie  projektu  planu  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko, 
sporządzoną  do  w/w  planu  odbędzie  się  w  dniach  od 8 maja 2017 r. do  
30 maja 2017 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  15 maja 2017 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 2017.

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 
14 czerwca 2017 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.  Jako  wniesione  na  piśmie  uznaje  się  również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności 
podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  (t.  j. Dz. U.  z  2014  r.  poz.  1114 
z  późn.  zm.):  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie
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Znicz Pruszków bez trenera. Żół-
to-czerwoni rozwiązali za porozu-
mieniem stron umowę z Dariuszem 
Kubickim. Popularny „Kuba” objął 
pruszkowski zespół 4 październi-
ka 2016 r. Pod wodzą Kubickie-
go, Znicz wygrał pięć spotkań, 
dwa zremisował i osiem przegrał. 

Żółto-czerwoni okupują dolne, 
(17. miejsce) rejony tabeli i walczą 
o utrzymanie w I lidze. Do 15. loka-
ty, którą zajmuje Wisła Puławy tra-
cą sześć punktów. Cztery porażki 
z rzędu przyczyniły się do zwolnie-
nia Kubickiego. – Wspólnie podję-
liśmy tę decyzję. Sytuacja zespołu 

Kubicki nie jest 
już trenerem Znicza

jest trudna. Do końca sezonu po-
zostało siedem spotkań i trzeba
odrabiać straty, a to nie jest łatwe. 
Każdy chce zdobywać punkty – tłu-
maczy Dariusz Kubicki. Nowym 
trenerem pilkarzy Znicza Prusz-
ków został ich były szkoleniowiec 
Andrzej Prawda. [JM]  

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

Spędź majówkę 
w Grodzisku Mazowieckim!

 
 

W weekend majowy serdecznie zapra-
szamy do skorzystania z oferty spędzania 
czasu wolnego w Grodzisku Mazowiec-
kim. Właśnie wtedy zainaugurujemy 
na Stawach Walczewskiego możliwość 

pływania kajakami, rowerami wodnymi 
i łódkami. Zachęcamy, w szczególności 
mieszkańców naszego miasta, do wzię-
cia udziału w obchodach 3 maja. Szcze-
góły na plakacie.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
Jak to wygląda w powiecie grodziskim?

W spółpraca jednostek samorzą-
dowych z organizacjami poza-
rządowymi pozwala na lepsze 
zorganizowanie wspólnego ce-

lu, jakim jest poprawa jakości życia miesz-
kańców powiatu grodziskiego. Współdziałanie 
jednostek samorządu terytorialnego z organi-
zacjami samorządowymi w Polsce zostało osta-
tecznie uregulowane w 2003 roku przepisami 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Na terenie powiatu grodzi-
skiego działa 128 stowarzyszeń rejestrowych 
(w tym 14 Ochotniczych Straży Pożarnych), 
100 stowarzyszeń zwykłych, 50 stowarzyszeń 
sportowych, 36 uczniowskich klubów spor-
towych i 65 fundacji, łącznie 379 organizacji 
pozarządowych. Najwięcej z nich działa na te-
renie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka 
i Jaktorowa.  Wspólne działania dotyczą spraw 
społecznych, kultury, rekreacji, ochrony śro-
dowiska. W minionym roku powiat grodziski 
przekazał organizacjom pozarządowym 2,85 
% rocznego budżetu na fi nansowanie lub do-
fi nansowanie zadań zleconych. Współpraca 
realizowana jest z zachowaniem zasad pomoc-
niczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawno-
ści. Na terenie powiatu grodziskiego w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami są prowadzone powiatowe 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, Dom 
Pomocy Społecznej w Milanówku, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej, 
organizowano Powiatowe Finały Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powia-
towy Szkolny Związek Sportowy. Ponadto na 
dobrym poziomie układa się współpraca po-
między Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gro-
dzisku Mazowieckim i Milanówku. Współpraca 
jest fi nansowana ze środków powiatu oraz Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Powiat fi nansuje także Dom 
Dziecka w Kostowcu. 

Nieodpłatna pomoc prawna
Obecnie na terenie powiatu pomoc świadczona 
jest w 4 punktach. Więcej informacji na temat 
nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć 
na stronie powiatu: www.powiat-grodziski.pl, 
do czego serdecznie zachęcamy. 

Dom Dziecka w Kostowcu
W placówce przebywa obecnie 14 dzieci od 13 do 
18 lat oraz dwoje pełnoletnich w wychowanków 
kontynuujących naukę w szkole średniej. Pla-
cówka jest całkowicie fi nansowana ze środków 

Powiatu, koszt utrzymania placówki w 2016 ro-
ku wyniósł 764 975 zł. Podopiecznym zapewnia 
się całodobową opiekę. 
Dom Pomocy Społecznej w Milanówku
Placówka jest przygotowana dla 55 osób. Dota-
cja Wojewody wynosi 1 030 600 zł w skali roku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Podkowie Leśnej
Dom jest przygotowany dla 30 osób. Placówka 
jest fi nansowana z dotacji Wojewody. W skali 
roku jest to kwota 446 336 zł. Na dowóz pod-
opiecznych powiat grodziski przekazał w 2016 
roku kwotę w wysokości 10 000 zł. 

Organizacja Powiatowych Finałów 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
W ramach Programu Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi i Podmiotami są fi nan-
sowane m.in. zawody sportowe organizowane 
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 
Zawody odbywały się w szkołach podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Na zadanie przeznaczono 40 000 zł.  W zawo-
dach wzięło łącznie udział 35 placówek z te-
renu powiatu grodziskiego. W  ciągu roku 
szkolnego do rywalizacji stanęło 3402 uczniów. 

Warsztaty Terapii Zajęciowych przy Domu 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku
W Warsztatach może uczestniczyć 30 osób 
o umiarkowanym i znacznym stopniu niepeł-
nosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa 
w zajęciach tego typu. Całkowite utrzymanie 
placówki w 2016 r. wynosiło 533 200 zł: środki 
z PFRON-u 479 880 zł, wkład Powiatu to 53 320 zł. 
Zajęcia prowadzone były w pięciu pracow-
niach: plastycznej, rękodzielniczej, ceramicznej, 
komputerowej, funkcjonalno-społecznej.

Warsztaty Terapii Zajęciowych Malwa Plus 
w Grodzisku Mazowieckim
Placówka jest przygotowana dla 40 uczestni-
ków. Całkowite utrzymanie placówki w 2016 r. 
wynosiło 686 212 zł,  z czego: środki z PFRON-u 
617 680 zł, zaś wkład Powiatu to 68 632 zł. 
Uczestnicy mogą brać udział w następujących 
zajęciach: ceramicznych, komputerowych, 
dziewiarskich, plastycznych, kulinarnych, sto-
larskich, rękodzielniczo-szwalniczych.

Imprezy
1050. Rocznica Chrztu Polski  zorganizowana 
z Parafi ą pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Ko-
ściele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, 

a dalsza ich część odbyła się w Muzeum 
im. A i J Iwaszkiewiczów w Stawisku. Tego dnia 
odbyła się także uroczysta sesja Rady Powia-
tu, połączona z sesją naukową. Na wydarzenie 
przeznaczono z budżetu 23 925 zł.
„Ogrody Integracji”
„Ogrody Integracji” gromadzą każdego ro-
ku ok. 500 osób. Przyciąga dzieci i oso-
by dorosłe z niepełnosprawnością ze szkół 
specjalnych, placówek terapeutycznych, 
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 
domów pomocy społecznej z teren powia-
tu grodziskiego, pruszkowskiego oraz war-
szawsko-zachodniego.
Złaz Turystyczny „Babie Lato”
Impreza została zorganizowana przez Klub Że-
glarski „Czysty Wiatr” i Stowarzyszenie „Kraj-
-Obrazy”. W imprezie brało udział około 350 
uczestników.  W ramach imprezy przygoto-
wano m.in. wspólne ognisko, układanie puzzli 
prezentujących obraz artysty, konkurs wie-
dzy o malarzu.

Organizacje pozarządowe współpracują 
z samorządem ze względu na wspólny przed-
miot działań, wspólne cele i możliwość połą-
czenia wysiłków dla dobra mieszkańców. Od 
roku 2003 Rada Powiatu Rada Powiatu przyj-
muje roczny program tej współpracy.

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl  
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8,3 mln dotacji dla Brwinowa

Dzięki ponad 4,8 mln zł z UE w połowie 
2018 r. w gminie Brwinów zostanie 
wybudowane/przebudowane ponad 

5,5 km dróg rowerowych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, tj. punktami odpoczynku 
i obsługi serwisowej rowerów (złożony z pod-
stawowego zestawu narzędzi rowerowych), 
stojakami i wiatami na rowery. Zostaną wybu-
dowane m.in. drogi dla rowerów wzdłuż ulicy:
• Sochaczewskiej, a następnie wzdłuż drogi 

Brwinów–Grudów,
• Przejazd na odcinku od ul. Sochaczewskiej 

do planowanego przejazdu pieszo-rowero-
wego pod torami PKP w ciągu ul. Przejazd 
i ul. Sportowej,

• Piłsudskiego na odcinku od ul. Woydy do 
wiaduktu nad autostradą A2 w Kotowicach,

• Granicznej w Brwinowie na odc. od ul. Pszcze-
lińskiej do ul. Pruszkowskiej,

• DW 719 od skrzyżowania z ul. Wilsona do 
granicy miasta Podkowa Leśna,

• Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Książenicką do gra-
nicy miasta Podkowa Leśna. 

W ramach projektu przebudowany zostanie 
również ciąg-pieszo rowerowy  wzdłuż ul. Wil-
sona w Brwinowie (na odcinku od ul. Lilpo-
pa do DW 719) w zakresie zmiany nawierzchni 
na asfaltową.

Drogi rowerowe powstałe w ramach pro-
jektu będą posiadały nawierzchnię asfaltową, 
po której jazda rowerem wymaga dużo mniej 
wysiłku niż jazda po innym podłożu. Takie roz-
wiązanie umożliwi podróżnym dogodny do-
jazd do wielu miejsc użyteczności publicznej 
w tym m.in. do stacji PKP w Brwinowie i sta-
cji WKD w Podkowie Leśnej.

Budowa dróg rowerowych dofi nansowa-
na z Regionalnego Programu Operacyjnego 
WM 2014–2020 w ramach  konkursu z Dzia-
łania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza. Nabór ogłosiła i przeprowadzi-
ła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych.

Ponadto gmina zainwestuje blisko 3,5 mln 
zł unijnego wsparcia w rewaloryzację zabyt-
kowego pałacu przy ul. Dworskiej 5 w Brwi-
nowie. W listopadzie 2015 r. gmina zakupiła od 
SGGW prawie 8 ha gruntu w centrum Brwi-
nowa wraz z pałacem. W pałacu w przyszłości 

powstanie centrum kultury m.in. z pracow-
niami plastycznymi,  muzycznymi oraz po-
wierzchnią wystawową. 

Rewaloryzacja pałacu i zagospodarowanie 
terenu będzie dużym wyzwaniem, ale jedno-
cześnie spełnieniem marzeń o przestronnym 
centrum kultury, reprezentacyjnym miejscu 
i zadbanej przestrzeni publicznej w miejscu 
opuszczonym już przez SGGW. 

Rewaloryzacja pałacu dofinansowana 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
WM 2014–2020 w ramach konkursu z Dzia-
łania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogło-
siła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych.

Podczas popołudnia spędzonego w Brwino-
wie marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik, członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego Rafał Rajkowski, dyrek-
tor MZDW w Warszawie Zbigniew Ostrowski 
wraz z burmistrzem gminy Brwinów Arka-
diuszem Kosińskim, asystentem burmistrza 
Andrzejem Jarzyńskim i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Sławomirem Rakowieckim wi-
zytowali nie tylko pałac w parku, lecz także 
ul. Pszczelińską, gdzie trwają obecnie pra-
ce związane z jej przebudową. Jest to droga 
wojewódzka. Inwestor – Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich – planuje zakończenie 
prac na koniec sierpnia. (PR)

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński podpisali umowy o dofi nansowanie UE dla gminy Brwinów o łącznej wysokości ok. 8,3 mln zł 
(4,8 mln zł na budowę dróg rowerowych i 3,5 mln zł na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku).
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Nadarzyn, dnia 28.04.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nadarzyn  
 
Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwały Nr 
XXVIII.355.2017 z dnia 1 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nadarzyn.  
Zmiana studium obejmuje następujące obszary:
Obszar Nr 1 – stanowi teren działek nr ew. 993/2, 994/10 i 1025 - obręb Wolica,
Obszar Nr 2 – stanowi teren działek nr ew. od 331 do 336, 338/1, 339, 340, 341/1, 
341/2, 341/3, od nr ew. 342 do nr ew. 344, od nr ew. 346 do nr ew. 362 oraz część 
działek o nr ew. 326/6, 337, 328 i 330 - obręb Strzeniówka,
Obszar Nr 3 – stanowi teren działki nr ew. 181/2 – obręb Kajetany,
Obszar Nr 4 – stanowi teren działki nr ew. 193/9- obręb Stara Wieś,
Obszar Nr 5 – stanowi teren działek nr ew. 187/1 i 188/1- obręb Rusiec,
Obszar Nr 6 – stanowi teren części działki nr ew. 56/17 obręb Urzut,
Obszar Nr 7 – stanowi teren części działek o nr ew. 57/11, 57/10, 57/14, 57/2, 
57/19, 276 oraz działki o nr ew. 275/1, 275/2, 58/6- obręb Urzut,
Obszar Nr 8 – stanowi teren działki nr ew. 256/2 , 256/4 - obręb Urzut,
Obszar Nr 9 – stanowi teren działek nr ew. 148/1,148/2, 149/1, 149/2 i 150 – 
obręb Parole,
Obszar Nr 10 – stanowi teren działek nr ew. 19/5,19/30 i części działek o nr ew. 
21/12, 22/2, 23, 24, 25/17, 26/26, 27/23, 29 i 30/2 – obręb Młochów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium. Wnioski należy składać 
na piśmie do Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,  
w terminie do 31 maja 2017r.

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

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 
i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze 
zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko dla potrzeb projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.  

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt 
dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w Referacie Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy 
Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi 
i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy 
(pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-
830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 31 maja 2017r. 

Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której uwaga lub wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Nadarzyn.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 

                 Wójt Gminy 
mgr inż. Janusz Grzyb         

Ogłoszenie

Grodzisk Mazowiecki,  28 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3

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 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku  
z uchwałą Nr 628/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3 zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  8 maja 2017 r. do 30 maja 
2017 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 rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 15 maja 2017 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 2017.

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 14 czerwca 2017 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

Ostra jazda dla każdego
G R O D Z I S K  M A Z .

Buty z kółkami? Nie do 
pomyślenia! A jednak!  
Już w 1790 roku Francuz 
Vanllede wynalazł  
„łyżwy ziemne”. Dziś 
popularność jazdy na 
wrotkach stale rośnie.

P oczątki jazdy na wrot-
kach nie są łatwe. Ale to 
dyscyplina dla każdego. 
– Dzieci swoją przygo-

dę z rolkami zaczynają już w wie-
ku 4-5 lat. Startują w zawodach. 
Wrotkarstwo można trenować  
w każdym wieku. Znam pasjona-
tów tej dyscypliny, którzy startują 
w kategoriach 70-80 lat – przed-
stawia nam Aleksandra Goss, 
wielokrotna mistrzyni Polski.

Jazda na wrotkach to ciekawa 
forma rekreacji, ale także sport. 
Dyscyplina stale się rozwija i zy-
skuje miłośników. W Kolumbii 
wrotkarstwo urosło do ran-
gi sportu narodowego. Na za-
wodach stadion wypełnia się po 
brzegi. W Polsce dyscyplina nadal 
jest anonimowa, ale w kolejnych 

klubach pojawiają się sekcje wrot-
karskie. Tak jak w UKS Sparcie 
Grodzisk Mazowiecki. – Z roku 
na rok jest nas coraz więcej. W tym 
roku ponad 90 osób uczy się jeź-
dzić na rolkach – podaje Sławo-
mir Chmura, trener UKS Sparta.

O zaletach jazdy na wrotkach 
można by napisać książkę. – Jazda 
na rolkach to jeden z najzdrow-
szych sportów. Wpływa na roz-
winięcie koordynacji, wyczucia 
rytmu, a nade wszystko na kształ-
towanie równowagi – podkre-
śla trener grodziskiej Sparty. 

Wtóruje mu mistrzyni Polski:  
– O zdrowotnych aspektach chy-
ba nie trzeba wspominać. Co 
ważne, rolki nie obciążają sta-
wów, więc jest to dobra alterna- 
tywa dla osób dla których biega- 
nie nie jest wskazane.

W przypadku zawodników 
Sparty problemem jest infra-
struktura. Wrotkarze trenują 
w hali przy ul. Westfala, ale... – Nie- 
stety w Grodzisku nie mamy miej- 
sca na treningi na świeżym po-
wietrzu. Jednak dla mieszkań-
ców naszego miasta warunki 

rekreacyjne są rewelacyjne. Moż-
na jeździć m.in. w Paru Skarb-
ków, dookoła Stawów Goliana 
– tłumaczy Chmura. A gdzie 
mogą trenować „sportowi” wrot- 
karze? – W okolicy jest tor wrot-
karski przy szkole w Milanów-
ku, tor Stegny w Warszawie, tor 
wrotkarski w Słomczynie – wy-
licza Aleksandra Goss.

Grodziscy wrotkarze nie szu-
kają wymówek i ciężko trenują. 
Efekty? – Nasi zawodnicy to eli-
ta rolkarzy szybkich w Polsce 
w kategoriach dziecięcych i mło-
dzieżowych. Maria Dobosz to mi-
strzyni w jeździe na 500 metrów 
– nie ukrywa dumy Chmura.

Ogromną szansą na populary-
zację wrotkarstwa są The World 
Games (Światowe Igrzyska Spor-
tów Nieolimpijskich) we Wrocła-
wiu. – Zawody na rolkach odbędą 
się w dniach 20-22 lipca (tor) oraz 
23-24 lipca (ulica).  Do Wrocła-
wia przyjadą czołowi zawodnicy 
z całego świata. Wierzę, że impre-
za przyczyni się do popularyza-
cji dyscypliny w kraju – wyraża 
nadzieję Aleksandra Goss. [JM]
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P R U S Z K Ó W
Nastąpił kolejny krok 
w związku z planowaną 
budową przeprawy nad 
torami PKP w Pruszkowie, 
która ma połączyć  
ul. Grunwaldzką  
z Warszawską. Miasto 
ogłosiło przetarg na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej wiaduktu 
drogowego. 

Na styczniowym posie-
dzeniu Rady Miasta 
Pruszkowa wyrażo-
no zgodę na zawarcie 

porozumienia między Prusz-
kowem, Piastowem, Powiatem 
Pruszkowskim a PKP Polskimi 
Liniami Kolejowymi w zakresie 
budowy wspomnianego wiaduk-
tu. Wówczas radni zgodzili się na 
przesunięcia w budżecie i zare-
zerwowanie środków na ten cel. 

Teraz miasto szuka firmy, 
która wykona pełną dokumen-
tację projektową umożliwiającą 
przystąpienie do budowy wia-
duktu nad torami. Oprócz sa-
mej przeprawy trzeba będzie 
uwzględnić m.in. budowę dróg 

dojazdowych, chodników i ście-
żek rowerowych, ciągów komu-
nikacyjnych oraz zjazdów do 
posesji zapewniających obsłu-
gę istniejących nieruchomości.

Jezdnia będzie posiadała po 
jednym pasie ruchu w obydwie 
strony i ciąg pieszo-rowerowy. 
Co z układem dróg? – Początek 
połączenia przyjęto na skrzyżo- 
waniu z ul. Licealną. W ramach  
opracowania przewiduje się rea- 
lizację skrzyżowania z ul. Bro-
niewskiego. Istniejące skrzyżo-
wania z ul. Leszczynową i ul. Bo- 
haterów Warszawy zostaną zli-
kwidowane. Dojazd od budynków 
zlokalizowanym na końcu ul. War- 
szawskiej zostanie zapewniony 
przejazdem pod projektowanym 
połączeniem. Koniec trasy przy-
jęto na skrzyżowaniu z ul. Bro-
niewskiego, w nowym śladzie. 
W tym miejscu projektuje się 
skrzyżowanie typu rondo. Takie 
rozwiązanie umożliwi podłącze-
nie ul. Warszawskiej w kierunku 
Piastowa – napisano w doku-
mentach przetargowych.

Maksymalny termin wyko-
nania projektu to 30 listopada 
tego roku. [SD]

Jest przetarg na wiadukt

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków 
- Gomulińskiego”.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie: wskaźników 
intensywności zabudowy na terenach MW/U oraz podziału terenu 
4MW/U na dwa tereny ze zmianą wskaźników intensywności.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Gomulińskiego” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od 8 maja 2017 
r. do 29 maja 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 
11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w dniu 15 maja 2017 r. Zebranie odbędzie się 
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania 
o godz. 17:30

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.
bip.gmina.pl/ patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania 
Przestrzennego ROK 2017.  

Uwagi do planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta 
Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie: do 12 czerwca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 
14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i 
Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 
poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z 
zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do 
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 12 
czerwca 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński
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 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 

W Pruszkowie 600-009-700 

 ► Pracownik działu kontroli 
towaru Pruszków, pruszkowski, 
Mazowieckie Pełny etat. Typ umowy: 
Umowa o pracę Poszukujemy osób na 
stanowisko Pracownika Działu Kontroli 
Towaru.Miejsce pracy Centrum 
Dystrybucyjne w Pruszkowie 
ul. Przejazdowa 58. Zapewniamy 
transport ze stacji kolejowej 
(SKM, KM) w Pruszkowie. STAWKA: 
11 zł/h netto + premia uznaniowa. 
Zainteresowanych prosimy 
o przesłanie CV lub kontakt 
tel. 664-920-349
WYMAGANIA:
- chęci do pracy
- niekaralność
- dyspozycyjność
- sumienność i zaangażowanie
- umiejętność pracy w zespole
- zdyscyplinowanie

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513-962-034

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 

Zatrudnię kadrową/ księgową do 
biura rachunkowego w Milanówku 
vero-mona@wp.pl 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, 
weekendy w domu Tel. 798-365-748 

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

 ► Zatrudnimy pracowników 
ogólnobudowlanych Pruszków, 
Mail: viktoria.shytska@elektrobud-
investment.pl 
Nr tel.: 508- 272- 981 

Nieruchomości – sprzedam
 ► 38m, centrum Pruszkowa, 2 min do WKD, 

4piętro, 2 pokoje, kratka balkonowa, 
502-68-55-98 

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, pow. 
122, działka 725 - tel. 518-276-329 

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

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 os. 
Staszica 215 000 tyś. 694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny 

ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

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

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

Nieruchomości – inne
 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 39 

m2, dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa z 
małym czynszem. Tel. 664-647-613 lub 
662-291-133 

Auto-moto – kupię

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

Kupię

 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 
dziedziny - dojazd, 666-900-333 

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Dachy papą, 605-606-914

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, zakładanie 
trawników, ochrona roślin (w tym 
róż); 512-380-109, 22 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk, tel: 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Studnie tel. 601-231-836  

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
na obiektach przemysłowych na 
terenie Pruszkowa, Radonic i Błonia. 
Telefon 668-110-198 

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

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

 ► Panów do sprzątania magazynu w 
Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 504-
204-700 

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

 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat do 
chłopca lat 4, która chętnie zagra 
w piłkę pobawi się samochodami, 
zaśpiewa, pożartuje. Praca na godziny. 
Komorów lub w domu babci. 
731-000-808  

Poszukiwany pracownik – 
roznoszenie posiłków na oddziały 
szpitalne. Praca w Szpitalu 
Kolejowym tel: 518-607-614 

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

Gimazjum Społeczne  

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

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
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30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

Magazyn | Produkcja | Specjaliści
Obsługa Klienta z językami obcymi 
Agencja zatrudniena 364

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).
Nr. Telefonu: 22 738 88 20; 
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.plwww.adecco.pl

Praca od zaraz!

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
ogłasza nabór na wolne  
stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
– SKARBNIK MIASTA

Więcej szczegółów na stronie:  
www.piastow.pl/komunikaty

Poszukuję spadkobiercę zmarłej 
Iwony Bebnarczyk 

córki Jana Wacława Bebnarczyka 
zamieszkałego w Pruszkowie. 

Proszę o pilny kontakt  
pod nr tel. 507 168 271

 ► 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 

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