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P R U S Z K Ó W
Plany budowy wiaduktu 
drogowego nad torami  
PKP na pograniczu  
Pruszkowa i Piastowa  
powoli są wcielane 
w życie. Choć nie brakuje 
kłopotów już na pierwszym 
etapie przygotowań  
do inwestycji.

K ierowcy od dawna pod- 
kreślają, że liczba prze-
praw przez tory kolejo- 
we w Pruszkowie i oko- 

licach jest zbyt mała. I mają tu spo-
ro racji, bowiem z reguły na jedno 
miasto przypada jeden wiadukt, 
przejazd lub tunel. Na naszej li-
nii wyjątkami są Grodzisk i Prusz- 
ków. W tej pierwszej miejsco- 
wości kierowcy do dyspozycji  
mają tunel pod torami i wiadukt. 
W Pruszkowie przez tory kolejowe 
można się przedostać przez prze-
jazd lub wiadukt. 

W przypadku Pruszkowa ta 
sytuacja w najbliższych latach 
ulegnie zmianie. W ramach mo-
dernizacji linii kolejowej nr 447 
w ciągu ul. Działkowej powsta-
nie tunel. Natomiast władze 

Pruszkowa przy współpracy 
z kolejarzami, władzami powiatu 
pruszkowskiego oraz włodarzami 
z Piastowa chcą wybudować jesz-
cze jedna przeprawę kolejową. 
Mowa tu oczywiście o wiadukcie, 
który ma powstać na pograni- 
czu Pruszkowa i Piastowa w cią- 
gu ul. Grunwaldzkiej. 

Nim jednak kierowcy będą 
mogli korzystać z estakady ko-
nieczne jest wykonanie doku-
mentacji projektowej. Władze 
Pruszkowa, które mają nadzoro-
wać całe przedsięwzięcie ogłosiły 
w kwietniu przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowej dla 

Nie chcieli zaprojektować nowej przeprawy
Wykonawcy odmówili podpisania umowy na projekt wiaduktu

czytaj więcej na str. 1

wspomnianej przeprawy. Zgłosiło 
się pięciu chętnych. Miasto wy-
brało nawet zwycięzcę przetargu. 
Została nią firma DMK Inży- 
nieria z Rybnika, która za przy- 
gotowanie projektów zażądała  
330 tys. zł. Kłopot w tym, że prze-
targ zakończył się fiaskiem. Za-
równo zwycięzca postępowania, 
jak i pozostali oferenci... odmó-
wili podpisania umowy. Co dalej 
z tą inwestycją? – Już ogłosiliśmy 
nowy przetarg. Wprowadziliśmy 
kilka zmian – podkreśla Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Po
w

ia
tp

ru
sz

ko
w

.p
l

PRZYCHODNIA ul. Główna 104, 
05-806 Granica
e-mail: 
amedica@amedica.eu

22 724 48 28    
Pon. – pt. 8.00-18.00

RTG 
LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG,  

OKULISTA, BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG, 
ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCIwww.amedica.eu

Reklama

P R U S Z K Ó W
Pruszkowska „Przystań” 
wciąż pozostaje  
zamknięta, a na miejscu  
nie widać zmian.  
Dotarliśmy do nowego 
najemcy, który zdradza 
nam szczegóły na temat 
zagospodarowania obiektu.

Przystań zmieni swoje oblicze

Bar położony jest w atrak-
cyjnym miejscu, bo 
w samym sercu Par-
ku Potulickich. Choć 

w czasie swojej działalności miał 
wielu zwolenników, to przeważały 
opinie, że potencjał tego miejsca 
nie jest w pełni wykorzystywa-
ny. Z wiadomości nadsyłanych do 

naszej redakcji można wywnio-
skować, że mieszkańcy z entu-
zjazmem odebrali wiadomość 
o zmianie dzierżawcy, którego 
miasto wybrało jeszcze w maju. 
Udało się nam z nim skontakto-
wać. Szykują się duże zmiany!

R E G I O N 
Przygotowania do 
zamknięcia linii kolejowej 
447 Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki 
nabierają tempa.  
Koleje Mazowieckie  
szukają operatora dla  
komunikacji zastępczej.

Remont 447 coraz bliżej

Już we wrześniu startuje re-
mont linii 447. Dla podróż-
nych oznacza to ogromne 
utrudnienia, bowiem przez 

rok po podmiejskich torach nie 
będą kursować pociągi. W zamian 
pasażerom zostanie udostęp- 
niona autobusowa komunikacja 
zastępcza na pięciu liniach.

Nadzór nad trzema autobu-
sowymi liniami będą sprawować 
Koleje Mazowieckie. Nad dwoma 
pozostałymi pieczę trzymać bę-
dzie warszawski Zarząd Transpor-
tu Miejskiego. Przetargi na wybór 
przewoźników już ogłoszono.

czytaj więcej na str. 3 czytaj więcej na str. 4



F o t o m i g a w k a

– Chciałbym napisać, że isnik podpisujący się Obserwator. [AS]  
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F o t o m i g a w k a

Jeden z naszych czytelników poinformował nas o niewybuchu znale-
zionym podczas prac drogowych. – W Brwinowie przy remoncie ulicy 
Pszczelińskiej znaleziono moździerz z II wojny światowej – napisał do 
nas Rafał. Informacje na ten temat potwierdziła też pruszkowska policja. 
– Do zdarzenia doszło 7 lipca, jeszcze przed południem. Na miejscu po-
jawili się saperzy, którzy zajęli się całą sprawą – mówi podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. [SD]  
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Staram się każdego dnia przekraczać swoje możliwości. 
„Jestem specem od jazdy na wózku”– Artur Świercz, dziewiąty zawodnik 
ekstremalnego wyścigu na wózkach Wheelmageddon.
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PODKOWA LEŚNA
W Podkowie Leśnej 
przy Pałacyku Kasyno 
powstało nietypowe 
boisko. Można na 
nim zagrać w bule! 
Wybudowano je 
w ramach budżetu 
partycypacyjnego 2017.

M ieszkańcy mia-
s t a - o g r o d u 
wciąż zaska-
kują pomysłami. 

Właśnie zrealizowano kolejny 
ze złożonych przez nich pro-
jektów. Przy Pałacyku Kasy-
no można zagrać w bule. Jeśli 
nie posiadacie własnego ze-
stawu nic nie szkodzi. Kule do 
gry można wypożyczać w Re-
stauracji oraz Punkcie Infor-
macyjnym CKiO.  

Na czym polega gra w bu-
le? To tradycyjna francuska 
gra towarzyska polegająca 
na rzucaniu z wytyczonego 

okręgu metalowymi kulami 
w kierunku małej drewnianej 
lub plastikowej kulki nazywa-
nej prosiaczkiem lub świnką. 
Każda partia składa się z kilku 
rozgrywek. Mieszkańcy Pod-
kowy Leśnej mogą już korzy-
stać z profesjonalnego boiska 
do gry w bule – bulodromu. 
Gra w bule to wspaniały po-
mysł na aktywne spędzenie 
czasu oraz okazja do pozna-
nia nietypowego sportu.

Boisko w Podkowie Leś-
nej powstało dzięki samym 
mieszkańcom. To wynik wnio-
sku jaki złożyli w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. [ASz]

Mieszkańcy 
Podkowy 
Leśnej zagrają 
w bule

Pojawia się jednak pytanie, 
dlaczego zwycięzca przetar-
gu nie chciał zrealizować za-
dania, do którego sam się zgło-
sił? – Zwycięzca odmówił pod-
jęcia się zaprojektowania no-
wego wiaduktu na pograniczu 
Pruszkowa i Piastowa. Cho-
dziło o ceny, które sam zapro-
ponował .  Gdy dokładnie 
sprawdził zakres obowiązków, 
uznał, że nie oszacował do-
brze swoich ofert – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Pozostali ofe-
renci tłumaczyli się w podob-
ny sposób. 

Postępowanie zostało więc 
unieważnione. Na początku lip-
ca pruszkowski urząd ponownie 
rozpoczął poszukiwania projek-
tanta. – Zmieniliśmy kilka zapi-
sów. Projektant nie będzie musiał 
się ściśle trzymać przygotowa-
nej przez nas koncepcji. Dostał 
wolną rękę i może zaproponować 

lepsze, jego zdaniem rozwiąza-
nia – dodaje Kurzela. 

Pierwotnie dokumentacja 
projektowa miała być gotowa 
do końca listopada bieżącego 
roku. Dziś już wiadomo, że jest 
to niewykonalne. Nowy termin 
został wyznaczony. Na przygo-
towanie dokumentacji projek-
towej wykonawca będzie miał 

12 miesięcy. – Sporo czasu zaj-
mą również uzgodnienia z ko-
lejarzami – podkreśla Andrzej 
Kurzela. – Jeśli projekt po-
wstałby szybko to byłaby nawet 
szansa na rozpisanie przetar-
gu na budowę przeprawy już 
w przyszłym roku – dodaje.

Warto wspomnieć, że budowa 
nowej przeprawy wiązałaby się 

również ze zmianami w układzie 
drogowym zarówno od strony 
ul. Grunwaldzkiej, jak i od strony 
ul. Warszawskiej. Początek po-
łączenia powstały na skrzyżo-
waniu z ul. Licealną. Istniejąca 
krzyżówka z ul. Leszczynową 
i ul. Bohaterów Warszawy bę-
dzie zlikwidowana. A co po „dru-
giej stronie” torów? Dojazd do 

budynków zlokalizowanych na 
końcu ul. Warszawskiej będzie 
możliwy drogą wybudowaną 
pod wiaduktem. Koniec prze-
prawy łączyłby się z nowym ron-
dem wybudowanym w nowym 
przebiegu ul. Broniewskiego. 
– Inwestycja niejako wymusi 
zmianę układu drogowego w tej 
części miasta – zaznacza Kurzela. 

Nie chcieli zaprojektować 
nowej przeprawy

dokończenie ze str. 1

R A S Z Y N
Reżyser, scenarzysta,
 aktor – George Clooney 
w trzech rolach, czyli „Idy 
marcowe” w CKR w Kinie 
Letnim. Sobotni wieczór 
(8 lipca) w Parku Raszyńskim 
był wyjątkowy i dostarczył 
wielu fi lmowych emocji.

Na nieco ponad godzinę 
przed startem sean-
su pojawił się deszcz. 
Wszyscy byli pełni 

obaw, jednak po kilku minutach 
na niebie pojawiła się tęcza. Zwia-
stowała ona wyjątkowy wieczór 
w Parku Raszyńskim. A gdy na 
ekranie pojawił się George Clo-
oney, większość kobiet wzdy-
chała z zachwytu. Amerykański 
aktor pokazał wszystkie swo-
je atuty w fi lmie „Idy marcowe”, 

który zaprezentowano w malow-
niczym Parku Raszyńskim w ra-
mach Kina Letniego CKR.

Na mieszkańców Raszyna 
czekał wielki ekran, 7x4 m, oraz 
wygodne leżaki i wspaniała at-
mosfera. Idealny pomysł na spę-
dzenie sobotniego wieczoru. Na 
pół godziny przed startem sean-
su zaczęli pojawiać się pierwsi 
widzowie. Z minuty na minutę 
grono kinomanów powiększa-
ło się. Niektórzy przynosili ze 
sobą koce, inni zadbali o prze-
kąski i napoje. Zdecydowana 

większość leżaków zapełniła 
się miłośnikami dobrego kina.

Wszyscy z zaciekawieniem śle-
dzili losy Mike Morrisa (Clooney), 
kandydata na prezydenta USA. 
Twarda polityczna rozgrywka, 
w której nie brakowało intryg. 
W całej historii ważną rolę ode-
grała piękna asystentka (Evan 
Rachel Wood). Doradca Morrisa 
(Ryan Gosling) nie mógł przejść 
obojętnie obok urokliwej koleżan-
ki, która odkryła tajemnice kam-
panii. Na jaw wyszło, że Morris nie 
jest tak idealny, jak go wcześniej 
przedstawiano. „Idy marcowe” to 
uniwersalna opowieść o świecie 
polityki. Widzowie zgromadzeni 
w Parku Raszyńskim z ogrom-
ną uwagą oglądali fi lm. – Kino 
Letnie to bardzo dobry pomysł 
na spędzenie wolnego czasu. 
Przyjemnie spotkać się z ludźmi, 

posiedzieć na świeżym powie-
trzu. Nie zaszkodzi nawet kil-
ka kropel deszczu, bo człowiek 
nie jest z cukru i nie rozpuści się 
– mówiła nam Zofi a. – Uważam, 
że warto organizować takie im-
prezy jak Kino Letnie. Powinno 
być więcej pokazów – wyraził 
swoją opinię jeden z widzów.

Kolejny seans w ramach Ki-
na Letniego CKR odbędzie się 
2 września. Na fi lmowe wieczo-
ry w letniej atmosferze zaprasza-
ją Centrum Kultury w Raszynie 
oraz Grupa Wpr Media. [JM]

Park Raszyński zamienił 
się w salę kinową
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M O S Z N A
Trwają prace związane 
z budową obwodnicy 
Moszny. Jeszcze w tym 
roku kierowcy powinni 
pojechać nową drogą, 
jednak teraz muszą liczyć 
się z utrudnieniami. 
A tych w najbliższych 
dniach nie zabraknie.

G mina Brwinów wy-
kupiła grunty, za-
projektowała ob-
wodnicę i ruszyła 

z budową, której efektem bę-
dzie wyprowadzenie ruchu 
samochodów ciężarowych 
z Moszny i Domaniewa. Koszt 
inwestycji to blisko 2,7 mln zł. 

Prace przy budowie obwodnicy 
trwają, a co za tym idzie – nie 
brakuje utrudnień. – Ciężkie 
dwa tygodnie przed kierow-
cami z Brwinowa, Milanówka, 
Podkowy Leśnej oraz z połu-
dniowej części gminy Błonie, 
zmierzającymi rankiem drogą 
przez Mosznę do węzła auto-
strady A2 w Pruszkowie i da-
lej do Warszawy (a po południu 
wracających tą samą drogą)... 
– wykonawca obwodnicy Mosz-
ny w sobotę rozpoczął budo-
wę ronda na skrzyżowaniu 
obwodnicy z drogą powiato-
wą nr 3111W w rejonie parku 
logistycznego przy kominie – 
prezentuje Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów.

Na tym nie koniec. – Póź-
niej podobne utrudnienia cze-
kać będą kierowców na drodze 
powiatowej nr 3112W z Moszny 
do Pruszkowa, gdzie również 
powstanie rondo na skrzyżo-
waniu z obwodnicą. Tam jednak 
ruch pojazdów jest zdecydowa-
nie mniejszy – podaje Kosiński.

Kierowcy z niecierpliwością 
czekają na efekty inwestycji. 
– Ostatnie prace związane z bu-
dową obwodnicy Moszny powin-
ny zakończyć się we wrześniu. 
Kierowcy nową obwodnicą Mosz-
ny pojadą jeszcze w tym roku. 
I wtedy, mam nadzieję, wszyscy 
już zapomnimy o utrudnieniach 
w czasie jej budowy – podkreśla 
burmistrz Brwinowa. [JM]

Trudny czas dla kierowców

Gra w bule to 
wspaniały pomysł 
na spędzenie 
czasu oraz okazja 
do poznania 
nietypowego 
sportu.
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Kino Letnie to bardzo dobry pomysł na 
spędzenie wolnego czasu – podkreślają 
raszyńscy widzowie.

C Y T A T02

– Zwycięzca odmówił podjęcia się 
zaprojektowania nowego wiaduktu 
na pograniczu Pruszkowa i Piastowa. 
Chodziło o ceny, które sam zaproponował. 
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8,8mln zł– to szacowany koszt modernizacji Zalewu Żyrardowskiego. 
Powierzchnia terenu wyniesie 21,5 hektara i zostanie wyposażo-

na w masę atrakcji. Zakończenie inwestycji przewidziano na maj 2018 roku. 8,8

Pomysł stworzenia 
trzech boisk 
pojawił się w czasie 
pierwszej edycji 
pruszkowskiego 
budżetu 
obywatelskiego.

F o t o m i g a w k a

– Chciałbym napisać, że isnik podpisujący się Obserwator. [AS]  
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Firma  z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim,  
zajmująca się produktami dla ogrodnictwa i rolnictwa 
w związku z budową zakładu produkcyjnego worków 
raszlowych w Konotopie k. Piastowa poszukuje 
PRACOWNIKÓW:

• PANIE do obsługi nowoczesnych maszyn tkających,
• PANÓW do obsługi maszyn do cięcia,
• POMOCNIKA operatora wytłaczarki.

Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 
Zapewnione przyuczenie do stanowiska pracy i ciągłość  
w zatrudnieniu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 508-483-725 
lub przesłanie CV na adres mailowy: danis2@op.pl.

Zapraszamy na dziecięce 
warsztaty jeździeckie  

w Popówku k/Kań 
Helenowskich.

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” 
ul. Szarży 3 05-805 Popówek gm. Brwinów, 

tel. 500 186 284, szarza@szarza.pl, 

www.szarza.pl

Reklama

P R U S Z K Ó W
Tym razem sprawdziło się 
powiedzenie „do trzech 
razy sztuka”. Pruszkowski 
magistrat wybrał 
wykonawców dla budowy 
boisk przy ul. Lisieckiego, 
Malwy i Jasnej, które mają 
powstać w ramach budżetu 
obywatelskiego.

W sprawie znale- 
zienia firm, któ- 
re zajęłyby się 
budową boisk  

w Pruszkowie trzeba było ogła-
szać ten sam przetarg aż trzy 
razy. – Kolejny raz powtarza-
my procedurę przetargową. 
Jest nadzieja, że teraz uda się 
to pomyślnie rozstrzygnąć. Nie-
stety w tej chwili rynek jest po 
stronie wykonawców, a nie za-
mawiających. Ale jesteśmy do-
brych myśli – mówił jeszcze 
w maju Andrzej Kurzela, wice- 
prezydent Pruszkowa. 

Wreszcie poznaliśmy wyko-
nawców i dokładne kwoty. Kto 
i za ile wybuduje wspomniane 
obiekty sportowe? Wielofunk-
cyjne boisko w dzielnicy Żbików 
to koszt blisko 155 tys. zł, tyle za-
proponowała spółka RS Inwesty-
cje z Piaseczna, która zajmie się 
tą częścią przedsięwzięcia. Ale 
nie tylko, bo to samo przedsię-
biorstwo wybuduje boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Ja-
sna). Koszt to niemal 170 tys. zł. 
Z kolei budową obiektu na Gą-
sinie zajmie się firma AK Sport 

z Okuniewa, pruszkowski ma-
gistrat wyda na ten cel 131 tys. zł. 

Przypomnijmy. Pomysł stwo-
rzenia trzech boisk pojawił się 
w czasie pierwszej edycji prusz-
kowskiego budżetu obywatel-
skiego. Te wizje spotkały się 
z akceptacją głosujących, bowiem 
spośród rozmaitych pomysłów 
to właśnie boiska uzyskały naj-
więcej punktów. Projekty trafiły 
więc do miejskiego budżetu i te-
raz będą realizowane. Przy ul. Li-
sieckiego ma pojawić się boisko 
o wymiarach 28 x 20 m z mura-

wą z trawy syntetycznej. Obok 
pojawi się stół do ping-ponga 
oraz elementy małej architek-
tury. Mieszkańcy Gąsina będą 
mogli korzystać z boiska o wy-
miarach 12 x 24 m. Obiekt bę-
dzie przeznaczony do gry w piłkę 
nożną. Natomiast przy ul. Jasnej 
pojawi się boisko wielofunkcyj-
ne o nawierzchni z trawy synte-
tycznej o wymiarach 18 x 36 m. 
Stworzone zostaną warunki do 
gry w tenisa ziemnego, piłkę noż-
ną i siatkówkę. [SD]

Rozstrzygnięto przetarg  
na budowę boisk!

P R U S Z K Ó W
Prezes Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Zwierząt Monika Czech 
pewnego dnia nagle 
zasłabła w pracy. Okazało 
się, że w jej mózgu pękł 
tętniak... Kobieta jest już 
po operacjach, teraz trwa 
walka o powrót do zdrowia. 
Potrzebna jest Wasza pomoc!

W szystko wydarzy-
ło się 13 czerwca. 
– Monika zasłabła 
w pracy. Okazało 

się, że w jej mózgu pękł tętniak, 
co doprowadziło do wylewu krwi 
do mózgu. Lekarze w szpitala 
w Warszawie przy ul. Banacha 

przeprowadzili operację, jed-
nak Monika nie wybudziła się 
z narkozy. Po kilku dniach Mo-
nika przeszła kolejną opera-
cję aby ratować obumierający 
przez obfite krwawienie mózg, 
lekarze zdecydowali się usunąć 
jego płat – opisuje na Facebooku 
Pruszkowskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Zwierząt.

Po około trzech tygodniach 
Monika Czech trafiła do szpita-
la w Pruszkowie. – Została prze-
wieziona do szpitala w Tworkach, 
gdzie wszyscy odetchnęliśmy 
z ulgą. Nowe leki zaczynają dzia-
łać, Monika zaczyna już poruszać 
rękoma i nogami oraz reaguje na 
proste polecenia. Słyszy co do niej 
mówimy i prostymi gestami daje 

znać, że rozumie. W dalszym cią-
gu jednak nie mówi i nie otwiera 
samodzielnie oczu, jednak wie-
rzymy, że już wkrótce jej terapia 
poczyni dalsze postępy – czytamy 
w facebookowym wpisie.

Powrót do zdrowia to długa 
i kosztowna droga. Potrzebne 
są fundusze na zakup środków 

Nieraz okazywała pomoc, teraz sama jej potrzebuje
higienicznych, specjalistycz-
nych pokarmów, leków. Jednak 
najwięcej pieniędzy pochłonie 
rehabilitacja. Zatem w jaki spo-
sób można pomóc? Specjalnie 
w tym celu utworzono konto 
w banku, na które można wpła-
ty z dopiskiem „dla Moniki”:  
BGŻ BNP PARIBAS nr 13 1600 1417 
1830 4085 0000 0001.

– Każda wpłacona złotówka 
będzie darem serca dla Moniki, 
za który z góry bardzo dziękuje-
my. Będziemy również niezwykle 
wdzięczni za każde udostępnie-
nie tego posta oraz przekaza- 
nie informacji o zbiórce – pod-
kreślają członkowie Prusz-
kowskiego Stowarzyszenia na  
Rzecz Zwierząt. [SD]

Chętnych na lokal nie brakowa-
ło. – Pięć podmiotów wpłaciło 
wymagane wadium w terminie. 
Trzy firmy zgłosiły się za póź-
no. Na samej licytacji pojawi-
ło się trzech zainteresowanych  
– mówił nam jeszcze w maju Mi-
chał Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Udało nam się wy-
negocjować stawkę 21 zł za metr 
kwadratowy – dodał.

Ustny przetarg wygrała pani 
Katarzyna. Skontaktowaliśmy 
się z nowym dzierżawcą nieru-
chomości. Czemu do tej pory nie 
zaszły żadne zmiany w budyn-
ku? – Na początku trzeba do-
pełnić wiele spraw formalnych. 
Przetarg ogłoszono w maju, oko-
ło miesiąca trwało podpisa-
nie umowy. Dopiero w połowie 
czerwca mogłam zacząć cokol-
wiek robić, niestety takich rzeczy 
nie da się przeskoczyć. Ponieważ 
jest to obecnie mocno zaniedba-
ne miejsce trzeba włożyć w nie 
dużo pracy. Chcę to wszystko 

zmienić tak, by miejsce nie miało 
już posmaku poprzedniego ba-
ru. Myśląc realnie może to po-
trwać nawet pół roku – mówi  
nam pani Katarzyna.

Spytaliśmy też: Czy jest już 
wstępny zarys nowej działal-
ności? – Chciałabym stworzyć 
w tym miejscu ciekawą i nowo-
czesną restaurację. Na pewno 
nie chcę zrobić takiego baru jak 
był poprzednio. Mój plan kieruje 

się w stronę tzw. chilloutu, czy-
li goście będą mogli wygodnie 
usiąść, wypić wino, posłuchać 
fajnej muzyki i oczywiście coś 
dobrego zjeść. Będzie to diame-
tralna zmiana – wyjaśnia Kata-
rzyna. I dodaje: – Z uwagi, że jest 
tam sporo miejsca pomyślałam, 
że fajnie byłoby zamontować te-
lewizory i co pewien czas orga-
nizować np. wieczory piłkarskie. 
A w mieście nie ma miejsca, gdzie 

można normalnie usiąść i spo-
kojnie obejrzeć mecz. Mój mąż 
nie raz szukał takiego miejsca, ale 
na próżno. A to też jest potrzeb-
ne. Staram się wsłuchać w po-
trzeby mieszkańców i zaspokoić 
ich oczekiwania.

Podczas naszej rozmowy no-
wa właścicielka przekonywała, 
że będzie to miejsce dla rodzin.  
– Mam córeczkę i wiem jak to 
jest, gdy idzie się do restauracji 
i np. nie ma przewijaka. Chcia-
łabym aby mój lokal był przy-
jazny dla rodzin. W ciągu dnia 
widać w parku wiele pań i panów 
z wózkami, a przecież wiado- 
mo, że chcieliby usiąść, odpo-
cząć, napić się herbaty – pod-
kreśla Katarzyna.

Dowiedzieliśmy się też, że ca-
łość ma być gotowa na począt-
ku przyszłego roku. Lokal będzie 
utrzymany w „spokojnych” ko-
lorach. Więcej szczegółów nowa 
właścicielka nie chciała zdradzać, 
ale jak zaznaczyła ma jeszcze kil-
ka pomysłów na uatrakcyjnie-
nie tego miejsca. [SD]
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Przystań zmieni swoje oblicze

F o t o m i g a w k a

Mistrz parkowania na ul. Chopina w Pruszkowie. Z powodu zajętego 
chodnika przez pojazd kobieta z dzieckiem w wózku nie ma wyjścia  
i musi ominąć go jezdnią. [SD]  
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Zapraszamy na kolejną odsłonę Prusz-
kowskiego Kina Letniego. W najbliż-
szą sobotę (15 lipca) o 21.30 w Parku 
Potulickich w kinie pod gwiazdami bę-
dzie można zobaczyć film „Joy”. Obraz 
jest inspirowany biografią Joy Man-
gano, która stała się gwiazdą teleza-
kupów w latach 90-tych ubiegłego 

stulecia. To ona wymyśliła mop! Ki-
no rozstawiamy od strony ul. Lipowej 
przy studni wody oligoceńskiej! Na 
widzów czekać będzie 500 krzese-
łek. Zabierzcie ze sobą paczkę znajo-
mych oraz dobry humor i przyjdźcie 
na kino pod gołym niebem. Na filmo-
we wieczory zapraszają Prezydent 

„Joy” w Pruszkowskim  
Kinie Letnim

Podróżnym rozkład jazdy komunikacji 
zastępczej ZTM zostanie udostępniony  
w sierpniu.

Pruszkowa Jan Starzyński oraz Grupa 
Wpr Media. Partnerami projektu są: 
Auto Service Zalewscy, Uczelnia Tech-
niczno-Handlowa im. Heleny Chod-
kowskiej, E. Leclerc, Factory, Galeria 
Style, Akademia Sztuki Piękna, BGŻ 
BNP PARIBAS. Patroni medialni:  
Gazeta WPR, WPR24.PL, Tel-Kab. [AS]  

Koleje Mazowieckie będą od-
powiadać za linie autobuso-
we docierające z Warszawy do 
Brwinowa, z Warszawy do Gro-
dziska oraz za połączenie mię-
dzy Milanówkiem a Grodziskiem 
Mazowieckim. Dwie pierwsze 
linie będą kursować przez cały 
dzień. Zarówno grodziszczanie, 
jak i mieszkańcy Brwinowa do 
swojej dyspozycji będą mieli po 
70 kursów w jedną stronę. Linia 
łącząca Grodzisk z Milanówkiem 
będzie funkcjonować na innych 
zasadach. Tu autobusy będą kur-
sować tylko w godzinach poran-
nego i popołudniowego szczytu.

Jakie pojazdy pojawią się na 
liniach? Według dokumentacji 
przetargowej autobusy obsłu-
gujące wszystkie trzy linie mo-
gą mieć długość od 11,5 do 15,5 m. 
Przewoźnik musi zagwarantować 
tabor składający się z 30 pojaz-
dów wyprodukowanych najpóź-
niej w 2005 r. Pojazdy muszą być 
niskopodłogowe lub niskowej-
ściowe. Co ciekawe Koleje Ma-
zowieckie na oferty wykonawców 
czeka aż do... 10 sierpnia. 

Nieco lepiej do planowa-
nego zamknięcia linii kolejo-
wej 447 przygotował się ZTM. 
Tu już wiemy jacy przewoź-
nicy zgłosili się do przetargu. 
Swoje oferty złożyli PKS Gro-
dzisk Mazowiecki, Arriva Bus 
Transport oraz konsorcjum firm 
Polonus i Europa Express Ci-
ty. Najkorzystniejszą ofertę za-
proponował grodziski PKS. Tu 

w tym, że nadal nie wiadomo jak 
będzie wyglądał rozkład jazdy. – 
Nadal przygotowujemy rozkład 
jazdy naszych autobusów. Po-
dróżnym rozkład jazdy komu-
nikacji zastępczej ZTM zostanie 
udostępniony w sierpniu – mó-
wi nam Igor Krajonow, rzecznik 
prasowy Zarządu Transpor-
tu Miejskiego.

Pojawia się pytanie na jakich 
przystankach będą zatrzymywały 

się autobusy na linii Pruszków – 
Warszawa. Okazuje się, że jesz-
cze tego nie wiadomo. – ZTM 
zobligował nas do wyznaczenia 
przystanków na linii – mówi nam 

Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Postaramy się wy-
brać takie lokalizacje by były jak 
najwygodniejsze dla podróż-
nych. Więcej będę mógł powie-
dzieć w przyszłym tygodniu po 
spotkaniu z przedstawicielami 
ZTM – dodaje. 

Zamknięcie linii kolejowej za-
planowano na wrzesień. Auto-
busy na trasy wyjadą 3 września. 
Podróżni przez rok będą musieli 
korzystać z komunikacji zastęp-
czej. Wyjątkiem są mieszkańcy 
Grodziska. Tam kilka składów 
będzie docierać torami daleko-
bieżnymi. Jest również szansa, 
że na czas remontu w pocią-
gach WKD będą honorowane 
Warszawskie Karty Miejskie, 
ale tylko na odcinku Warsza-
wa – Pruszków. Tu wciąż trwa-
ją rozmowy. 
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Zbliża się remont linii 447

jednak nadal nie wybrano wyko-
nawcy. Trwa sprawdzanie ofert. 

ZTM będzie odpowiadał za po-
łączenia autobusowe, które będą 
kursować z os. Staszica w Prusz-
kowie do Dworca Zachodniego. 
Druga „linia” ma być natomiast 
wzmocnieniem dla kursują-
cej z Piastowa linii autobuso-
wej nr 717.

W przypadku linii Pruszków – 
Warszawa podróżni będą mieli 

do swojej dyspozycji ponad 120 
kursów. Ale autobusy zatrzymają 
się tylko na przystankach krań-
cowych. Po drodze nie przewi-
dziano postojów. Kłopot jednak 

R E G I O N
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
zawarła sądową umowę 
z konsorcjum, na którego 
czele stoi chińska firma 
COVEC. Tym samym 
zakończono wieloletni  
spór na linii inwestor  
– wykonawca A2 między 
Łodzią a Warszawą.

P rzypomnijmy. Kon-
sorcjum, na którego 
czele stała firma CO-
VEC wygrało prze-

targ na budowę dwóch z pięciu 
odcinków autostrady A2 budo-
wanych między Łodzią a Warsza-
wą. Chińczycy za wybudowanie 
dwóch odcinków o łącznej długo-
ści 50 km chcieli zainkasować 1,3 
mld zł. Ta oferta była praktycznie 
o połowę tańsza od ofert złożo-
nych przez inne konsorcja i firmy.

Problemy na budowanych 
przez Chińczyków odcinkach 
pojawiły się w maju 2011 r. 
Wtedy COVEC przestał płacić 
polskim podwykonawcom. Ci 
wstrzymali roboty do momentu 
otrzymania zapłaty za już zre-
alizowane roboty. Ostatecznie 
GDDKiA zerwała umowę z kon-
sorcjum i podpisała umowę 
z innymi firmami, które miały 
dokończyć prace na A2.

Poszkodowani przedsiębiorcy 
walczyli o to by GDDKiA wypłaciła 
pieniądze również im. Pojawił się 
jednak problem. COVEC nie zgło-
sił wszystkich podwykonawców 

inwestorowi, a co za tym idzie 
GDDKiA nie mogła uregulować 
należności wobec nich.

Chińczycy zgłosili się do po-
szkodowanych firm. Po roz-
mowach udało się im dojść do 
porozumienia. Polscy przedsię-
biorcy zrzekli się odsetek za nie-
terminowe wpłaty i zgodzili się 
na rozłożenie płatności w ratach.

Jednak to nie zakończyło 
sporu. GDDKiA zwróciła się do 
chińskich banków o wypłatę 600 
mln zł z tytułu kar umownych, 
zapłatę różnicy między warto-
ścią kontraktów z Chińczykami 
a nowymi wykonawcami odcin-
ków autostrady A2 oraz zwrot 105 
mln zł wypłaconych przez GDD-
KiA  podwykonawcom COVEC.

Ostatecznie udało się dojść do 
porozumienia a strony zawar-
ły ugodę rozliczającą wzajemne 
roszczenia. – Cieszymy się, że 
udało nam się wspólnie wypra-
cować rozwiązanie prowadzące 
do polubownego zakończe-
nia sporu. Bardzo doceniamy 
otwartość i pełen profesjonalizm 
naszych partnerów z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, jakie wykazali w trakcie 
negocjacji. Mamy nadzieję, że to 
wydarzenie pozwoli nam dalej 
budować wizerunek rzetelne-
go partnera w Polsce i otworzy 
drzwi do udziału w przetar-
gach w Polsce i całej Europie 
dla chińskich przedsiębiorstw 
– powiedział Shi Ping, prze-
wodniczący rady dyrektorów  
konsorcjum COVEC. [AS]

COVEC i GDDKiA 
podpisały ugodę

P R U S Z K Ó W
Zniszczone drzewa  
w pruszkowskim Parku 
Potulickich to efekt 
niedawnych wichur. 
Mieszkańcy zwracają uwagę, 
że teren nie został jeszcze 
uprzątnięty i nadal można 
natknąć się na konary oraz 
gałęzie. Kiedy to nastąpi?

P ark Potulickich dotkli-
wie odczuł serię wi-
chur i burz, z którymi 
mieliśmy do czynienia 

w ostatnich tygodniach. – Od cza-
su burz w Parku Potulickich za-
lega wiele powalonych drzew 
i niebezpiecznych sporych roz-
miarów konarów zwisających tuż 
przy alejkach, została zniszczona 
także rozdzielenia elektryczna dla 
fontanny na stawie – napisał do 
nas jeden z naszych czytelników.

Miasto zapewnia, że w Par-
ku Potulickich jest bezpiecznie. 
Przeprowadzono prace pole-
gające na pocięciu połamanych 
drzew. Niebawem pozostało-
ści zostaną w pełni usunięte. 
– W związku z ostatnimi ano-
maliami pogodowymi na terenie 

miasta uległa uszkodzeniu znacz-
na ilość drzew, również na tere-
nie Parku Potulickich. Zagrożenia 
z powalonych lub zawieszonych 

drzew zostały usunięte,  pozo-
stały częściowo pocięte leżą-
ce pnie po wywrotach bądź, jak 

w przypadku rozłamanej wierz-
by w rejonie przedszkola i oczek 
wodnych leżącej w tymże zbior-
niku. Z uwagi na podmokły te-
ren parku i padające deszcze 
uprzątnięcie wywrotów jest 
dokonywane sukcesywnie tak 
aby uniknąć powstawania dal-
szych szkód – wyjaśnia Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowi-
ska w Pruszkowie.

Z kolei skrzynka rozdzielcza 
nie została uszkodzona w wyni-
ku wichury. – Był to akt wanda-
lizmu, nie pierwszy zresztą raz. 
Urządzenie jest zabezpieczone 
a fontanna działa – podaje Jakub-
czak-Garczyńska. [JM]

Sukcesywnie sprzątają park
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Tylko dwie firmy  
wyraziły zainteresowanie 
zaprojektowaniem 
i budową ścieżek 
rowerowych w Raszynie. 
Niebawem gmina 
powinna podpisać 
umowę na wykonanie 
zadania.

Z a rok w Raszynie po-
jawi się 7 km tras ro-
werowych. Gmina na  
wykonanie zadania 

otrzymała ponad 5,3 mln zł  
dofinansowania. A na realiza-
cję inwestycji samorząd łącz-
nie przygotował 6,7 mln zł. 
W maju urząd ogłosił przetarg 
na zaprojektowanie i budowę 
tras rowerowych, które podzie-
lono na cztery zadania. Pierw-
sze dotyczyło wykonania ścieżek  
w al. Krakowskiej i ul. Nadrzecz-
nej, kolejne zaś w ul. Pruszkow-
skiej. Trzecia lokalizacja to ulice 
Stadionowa, Raszyńska i War-
szawska, a w ramach czwartej 
części budowę tras przewidzia-
no w ul. Warszawskiej, Górnej 
i Złotych Łanów.

Raszyński urząd nie miał 
zbyt dużego wyboru. Gmina 
otrzymała tylko dwie oferty, ale 
tylko jedna dotyczyła wszyst-
kich zadań. W przypadku  
ul. Pruszkowskiej konieczne 
okazało się ogłoszenie kolej-
nego przetargu. Oferty można 
składać do 24 lipca. – Z uwagi 
na błędy formalne ponowiliśmy 
postępowanie. Nie ma z tym 
żadnego problemu. Chodzi 
o wykonanie najkrótszej ścież-
ki – mówi nam Andrzej Zaręba,  
wójt Raszyna.

Uwagę zwraca również 
kwestia budowy pozostałych 

ścieżek. Oferty przewyższają 
kwoty zarezerwowane przez 
gminę na realizację zadania. 
Dla przykładu, w przypadku 
tras w al. Krakowskiej i ul. Nad- 
rzecznej różnica wynosi 890 
tys. zł (odpowiednio 3,260 tys. zł 
i 2,36 tys. zł). – Mamy pienią-
dze na tę inwestycję. Przed po-
stępowaniem przygotowaliśmy 
kosztorys, który był niższy od 
naszych założeń. Przedstawi-
liśmy te kwoty, jednak okazało 
się, że oferty są wyższe. W puli 
mamy środki, więc nie ma żad-
nego problemu z inwestycją  
– zapewnia Zaręba. [JM]

Mało chętnych na ścieżki
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Zagrożenia  
z powalonych  
lub zawieszonych 
drzew zostały 
usunięte – mówi 
Jakubczak- 
-Garczyńska.
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Letnie Kino Plenerowe to znako-
mity pomysł na niedzielny (16 lip- 
ca) wieczór! Obok takiej okazji  
nie można przejść obojętnie. Wspa- 
niały film, „Iluzja” w reżyserii Lo-
uisa Leterriera, 200 leżaków i ekran 
o wymiarach 7x4 m. Zabierzcie ze 
sobą znajomych, ciepłą bluzę, koc 

i rozkoszujcie się dobrym filmem, 
w którym nie brak niesamowitych 
zdarzeń. Iluzjoniści są profesjo-
nalistami i przykuwają uwagę... 
agentów FBI oraz Interpolu, a to 
za sprawą... napadów rabunko-
wych, które odbywają się podczas 
ich przedstawień. Grupa realizuje 

„Iluzja” w Kinie Plenerowym  
w Michałowicach

swoje ukryte cele. Jak dochodzi 
do rabunków? Aby się o tym prze-
konać, koniecznie musicie od-
wiedzić Letnie Kino Plenerowe  
w Michałowicach! Start: 16 lipca 
o 21.30 na placu przy ul. Księdza 
Jerzego Popiełuszki. Zaprasza- 
my serdecznie! [JM ]

Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Kto wydał na to zgodę?  
Czy można to jeszcze 
zatrzymać? Rodzice  
dzieci uczęszczających  
do Przedszkola Miejskiego 
nr 8 są oburzeni faktem, 
że w sąsiedztwie placówki 
powstaje stacja benzynowa. 

Od kilku tygodni przy  
u l .  P o z n a ń s k i e j 
w Pruszkowie trwa 
budowa. Przy ruchli-

wej drodze wylotowej z miasta 
powstaje stacja benzynowa. Kie-
rowców ta inwestycja nie dziwi. 
Jednak spora grupa mieszkańców 
nie jest zadowolona. Powód? Sta-
cja powstaje w pobliżu miejskiego 
przedszkola i ich domów. – Witam 
a może jest ktoś kto mógłby opisać 
albo zaalarmować o budowie stacji 
benzynowej Lotos w Pruszkowie? 
Ma ona graniczyć z Przedszkolem 
nr 8 przecież to skandal. Jestem 
mamą 5-letniej córki, która jeszcze 
przez 2 lata będzie uczęszczać do 
tego przedszkola. Nie wiem dla-
czego zostało wydane pozwolenie 
na jej budowę. Na pewno innym 

rodzicom też się to nie podoba 
– napisała do nas na Facebooku 
czytelniczka Dominika. Do naszej 
redakcji napłynęło kilkanaście po-
dobnych zgłoszeń i zapytań. 

Jak to się stało, że wydano po-
zwolenie na budowę stacji paliw 
w tym miejscu? Wszystko wynika 
z zapisów Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego 
dla tej części miasta. Działka, na 
której budowana jest stacja jest 
przeznaczona po usługi. Zatem 
pozyskanie pozwolenia na budowę 
dla inwestora nie było problemem. 

Rodzice dzieci interweniowa-
li w tej sprawie również u władz 
miasta. Budowy zatrzymać się 
nie da, ale pruszkowscy włodarze 
podkreślają że zrobią wszystko, by 

maluchy nie odczuwały sąsiedz-
twa stacji. – Zgodnie z Planem Za-
gospodarowania pomiędzy stacją 
benzynową a przedszkolem poja-
wi się ulica, to będzie ul. Mostowa 
w nowym przebiegu. Inwestor za-
proponował budowę betonowego 
ogrodzenia, które my obsadzimy 
roślinami pnącymi. W ten sposób 
stworzymy zieloną barierę – mówi 
nam Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Jesteśmy już 
po rozmowach z dyrekcją placów-
ki oraz radą rodziców. Będziemy 
z nimi konsultować te rozwiąza-
nia – dodaje.

Rodzice nie tylko boją się sa-
mej stacji, ale i ruchu samocho-
dów, który ich zdaniem znacznie 
się zwiększy. – Pojawienie się 

stacji benzynowej nie wpłynie na 
nagły wzrost ruchu samochodów. 
Obok jest droga wylotowa z mia-
sta prowadząca do autostrady. Już 
dziś ruch jest duży i raczej się nie 
zwiększy – zaznacza Landowski. 
– Będziemy mieli nowy przebieg 
ul. Mostowej. Pojawi się zatem no-
we skrzyżowanie z ul. Poznańską. 
Oczywiście z sygnalizacją świetlną. 
Docelowo do tej nowej krzyżów-
ki będzie dochodzić jeszcze jed-
na droga – ul. Nowoinżynierska, 
która wyprowadzi ruch z Gąsina 
w kierunku autostrady – dodaje.

Jest szansa, że i na nowym 
przebiegu ul. Mostowej pojawi się 
dodatkowe przejście dla pieszych. 
– Będziemy musieli pomyśleć nad 
pewnymi rozwiązaniami. Wątpię 
jednak by korzystali z nich rodzi-
ce przedszkolaków. Zwłaszcza, że 
wejście jest od ul. 3 Maja – pod-
kreśla wiceprezydent Pruszkowa.

To jednak nie wszystko. Przed-
szkole znajduje się na dużej zielo-
nej działce, która również zostanie 
zagospodarowana. Co ciekawe 
władze miasta rozważają możli-
wość rozbudowy placówki. – To 
jedno z rozwiązań branych pod 
uwagę w celu zwiększenia liczby 
miejsc w przedszkolach – dodaje. 
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Stacja benzynowa rośnie koło przedszkola
P R U S Z K Ó W

Szkoła Podstawowa  
nr 8 w Pruszkowie  
przejdzie małe zmiany,  
a dokładnie chodzi  
o remont sali 
gimnastycznej  
i tarasu nad wejściem 
głównym. Szczegóły  
w artykule.

P ruszkowska podsta-
wówka im. Włady-
sława Broniewskiego 
znajduje się przy  

ul. Obrońców Pokoju 44. to 
szkoła, która posiada już ponad  
50-letnią tradycję. – Obecnie 
naukę rozpoczyna tu trzecie 
pokolenie . Wielu absolwentów 
utrzymuje kontakt ze szkołą, tu 
właśnie przyprowadzają swoje 
dzieci – czytamy na stronie szkoły. 

Eksploatowany od tylu lat 
budynek czasami potrzebu-
je remontów. Miasto ogłosiło 
przetarg w sprawie moderni-
zacji sali gimnastycznej i ta-
rasu, który znajduje się nad 
wejściem głównym do pla-
cówki. Jakie roboty przygo-
towano w tym zakresie? Na 
tarasie uzupełniona zostanie 

wylewka betonowa, wykonana 
izolacja pozioma cieplna i prze-
ciwwilgociowa, położona no-
wa posadzka i cokolik z płytek 
gresowych mrozoodpornych, 
planuje się też wykonanie ob-
róbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych. Ponadto, przepro-
wadzony zostanie remont balu-
strady w zakresie uzupełnienia 
tynków, docieplenia ścian, po-
łożenie tynku mozaikowego, 
zamontowania kratek wenty-
lacyjnych, pomalowanie pod-
chwytów balustrady.

W sali gimnastycznej pla-
nowane jest przecieranie 
tynków ścian i sufitów, malo- 
waniem ich, wykonanie śle-
pej podłogi, ułożenie posadzki 
z klepki dębowej z cokolikiem, 
położenie wykładziny, wymia-
na opraw świetlikowych, wy-
konanie sprawdzeń i pomiarów  
instalacji elektrycznej.

Modernizacja sali gimnastycz-
nej potrwa do końca września. 
Wykonawca robót będzie mu-
siał wygrodzić i oznakować miej-
sce prac, a także zabezpieczy je 
przed dostępem dzieci. Z kolei 
remont tarasu zostanie wykona-
ny do 21 sierpnia tego roku. [SD]

Remont sali i tarasu
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Jan Kamiński zdobył tytuł wicemi-
strza w Mistrzostwach Polski Senio-
rów we Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego. Zmagania 
odbyły się w ramach 10. edycji Fe-
stiwalu Jeździeckiego pod poznań- 
skim Baborówku. Zawodnik z Mi-
lanówka poprawił ubiegłoroczny 

wynik, kiedy to sięgnął po brązowy 
medal. Przegrał jedynie z czterokrot-
nym olimpijczykiem, Pawłem Spisa-
kiem. Jan Kamiński startuje na koniu 
„Senior” od 7 lat. 25-letni zawodnik  
z Milanówka był najmłodszy w staw-
ce. Wcześniej odnosił już sukcesy na 
zawodach w Sopocie, Strzegomiu czy 

Jeździecki sukces  
zawodnika z Milanówka

w Holandii. Kamiński współpracuje 
z najlepszymi trenerami w Europie 
m.in. z mistrzem olimpijskim Andre-
asem Dibowskim. Za kilka tygodni 
mieszkaniec Milanówka wystartu-
je w Belgii. Jego największym celem 
jest start za trzy lata na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio. [SD]
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P I A S T Ó W
Budowa domów 
komunalnych w Piastowie 
idzie pełną parą.  
Jak podkreślają urzędnicy 
inwestycja postępuje 
zgodnie z planem. 

D la władz Piastowa to 
jedna z ważniejszych 
inwestycji. I nie ma 
się co dziwić, bowiem 

na terenie miasta brakuje tego  
typu budynków, a lista mieszkań-
ców oczekujących na przydział 
mieszkania jest bardzo długa. 

Domy komunalne powsta-
ją na działce u zbiegu ulic Sul-
kowskiego i Żbikowskiej. Będzie 
to kompleks trzech budynków. 
Inwestycja miała wystartować 

już w ubiegłym roku, ale pojawiły 
się problemy. Początkowo trze-
ba było czekać na uporządkowa-
nie działki, bowiem została ona 
udostępniona na bazę techniczną 
firmie Skanska, która budowała 
kanalizację na terenie północ-
nej części miasta. W paździer-
niku ubiegłego roku ogłoszono 
przetarg. Oferty złożone przez 

potencjalnych wykonawców by-
ły zbyt wysokie i konieczne było 
dołożenie dodatkowych środków 
na realizację inwestycji. Final-
nie wykonawcę udało się wyłonić 
dopiero cztery miesiące później 
– w lutym bieżącego roku. Wy-
brana w przetargu firma nie cze-
kała długo z rozpoczęciem prac. 
Robotnicy na budowie pojawili 

Inwestycja nabiera tempa
się już miesiąc później. Prace idą 
pełną parą. 

Na jakim etapie jest budowa?  
– Obecnie prowadzone roboty 
budowlane w zakresie wykonania 
kondygnacji parterów na dwóch 
z trzech budynków. Wykonano już 
przełożenia instalacji podziem-
nych kabla energetycznego i sieci 
cieplnej oraz instalacje kanaliza-
cji i wodociągu pod budynkami  
– informuje piastowski magistrat.

Miasto na budowę kompleksu 
domów komunalnych wyda blisko 
7,7 mln zł. Warto wspomnieć, że 
na tę inwestycję Piastów pozyskał 
dotację z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w wysokości 3 mln zł. 

Zakończenie prac budowla-
nych zaplanowano na koniec 
pierwszej połowy 2018 roku. [AS]

 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W 
Walka z własnymi 
słabościami – taki był 
główny cel terenowego 
wyścigu na wózkach 
Wheelmageddon  
w Nasielsku. Na starcie 
pojawił się mieszkaniec 
Pruszkowa Artur  
Świercz, który zajął  
9. miejsce.

W wyścigu wzięło 
udział 14 śmiał-
ków, którzy mieli 
za zadanie poko-

nać trasę liczącą 2 km. Po drodze 
na uczestników czekały licz-
ne przeszkody m.in. błoto, pę-
tla po lesie, czołganie, okopy czy 
kurtyna wodna. Osoby na wóz- 
kach udowodniły, że nie ma dla 
nich rzeczy niemożliwych.

Wyzwanie podjął również 
mieszkaniec Pruszkowa Ar-
tur Świercz, dla którego było 
to kolejne takie doświadcze-
nie. – W maju wziąłem udział 
w prologu, edycji próbnej Whe-
elmageddonu. Fundacja Avalon 
Extreme, która organizowała 
wydarzenie zapowiedziała, że 

potrzebuje do udziału 10-14 
„harpaganów” na wózkach. Na 
1600-metrowej trasie czeka-
ło na nas 15 przeszkód. Zają- 
łem 3. miejsce z czasem 28 mi- 
nut  – opisuje swoje pierwsze 
ekstremalne doświadczenia  
Artur Świercz.

W Nasielsku mieszkaniec 
Pruszkowa dzielnie walczył, ale 
nie udało mu się zająć miej-
sca na podium. Ostatecznie, 
na blisko 2-kilometrowej tra-
sie, uplasował się na 9. loka-
cie z czasem 43,43. – Jestem 
zadowolony i to bardzo, gdyż 
w połowie miałem ochotę zejść 
z trasy... Nie miałem kół tere-
nowych jak niektórzy, co mia-
ło znaczenie, bo brakowało 
przyczepności – przedstawia 
Świercz. – Wpadłem na metę 

mokry, brudny, bez buta, ale 
w pełni usatysfakcjonowany.

Najlepszy w Wheelmageddo-
nie okazał się Szymon Klimza, 
który wygrał z czasem 30,41. 
Drugie miejsca zajął Tomasz 

Łuszcz (32,02), trzeci był Da-
niel Wendołowski (32,09).

W codziennym życiu na osoby 
na wózkach czeka wiele wyzwań. 
Ekstremalne wyścigi dostar-
czają dodatkowej adrenaliny 

i są świetną okazją do integra-
cji. – Staram się każdego dnia 
przekraczać swoje możliwo-
ści. Jestem „specem od jazdy 
na wózku”. Codziennie poko-
nuję krawężniki, schodki i inne 
przeszkody. Wheelmageddon 
był dla mnie świetną zabawą. 
Planuję udział w kolejnym bie-
gu, który już we wrześniu – mó-
wi mieszkaniec Pruszkowa.

Ekstremalny wyścig
na wózkach
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– Wpadłem na metę mokry, brudny,  
bez buta, ale w pełni usatysfakcjonowany 
– mówi Artur Świercz.

G R O D Z I S K  M A Z .
Podczas kontroli 
pustostanu w ramach 
akcji „Bezpieczne Wakacje 
2017” strażnicy miejscy 
z Grodziska odnaleźli 
doniczkę z krzakiem 
konopi indyjskiej. Obok,  
tuż przy ścianie znajdowała 
się półka wypełniona 
pustymi butelkami po 
piwie. Wakacje w pełni!

Na dawnym złomowi-
sku u styku ulic Ży-
dowskiej, Towarowej 
i Traugutta strażnicy 

miejscy dokonali nietypowe-
go odkrycia. W pomieszcze-
niu znajdował się stolik, a na 

nim doniczka z mierzącym  
ok. 60 cm krzakiem konopi in-
dyjskiej. Znalezisko zabezpie-
czono, a na miejsce wezwano 
policję. Ponadto w pomieszcze-
niu znajdowało się wiele pu-
stych butelek. Nie trudno się 
domyśleć, że musiała się tam 
odbyć niejedna impreza.

W Polsce marihuana to na-
dal nielegalna substancja. – Na  
podstawie art. 63 ustawy o prze- 
ciwdziałaniu narkomanii karal-
ne jest uprawa i zbiór konopi 
indyjskich. Karalne jest tak-
że ich wytwarzanie. Za upra-
wę i zbiór konopi indyjskich 
jak i wytwarzanie grozi kara  
3 lat więzienia – przypomina- 
ją strażnicy. [ASz]

Straż miejska na tropie 
marihuany

Artur Świercz z Pruszkowa zajął 9. miejsce w Wheelmageddonie

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa 

z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie przystąpienia miasta Pruszków do zmiany „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026”.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023) Prezydent Miasta Pruszkowa  
informuje, że w dniu 29.06.2017 r. Rada Miejska w Pruszkowie przyjęła 
uchwałę Nr XXXIV.363.2017 o przystąpieniu do zmiany „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026”.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, pro-
wadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i two-
rzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie  
w zakresie własności gminy, uznane zostało zadaniem własnym gminy. 
Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać 
negatywnym zjawiskom, występującym na terenie miasta Pruszkowa, 
konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zatrzymania oraz za-
pobiegania procesom degradacji, a także działań przyczyniających się 
do poprawy jakości życia, prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
również  wizerunku miasta. Ponadto w związku z uwagami Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczącymi „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026”, sporzą-
dzonego na podstawie uchwały nr XXII.251.2016 z dnia 29.09.2016 
r. Rady Miejskiej w Pruszkowie i przyjętego do realizacji uchwałą nr 
XXIX.302.2017 z dnia 02.03.2017 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie, 
koniecznym stało się dokonanie w nim korekt. Dokument zostanie pod-
dany modyfikacjom oraz konsultacjom zgodnie wymogami ustawy o re-
witalizacji. Wprowadzenie zmian da możliwość wypełnienia wymogów 
pozwalających o ubieganie się o wpis do Wykazu Programów Rewitali-
zacji Województwa Mazowieckiego. 

Projekt zmian gminnego programu rewitalizacji zostanie poddany kon-
sultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji 
będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Informacja o planowanych konsultacjach Gminnego Programu Rewita-
lizacji dla miasta Pruszkowa zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu   
i będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Pruszków.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie
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Podkowa Leśna dofi nansuje zakup 
samochodu dla policji. Miasto liczy, że 
wpłynie to na poprawę bezpieczeń-
stwa na jego terenie. Wysokość dota-
cji wyniesie 22,5 tys. zł. Resztę kwoty 
zakupu, czyli 50 tys. zł pokryje Ko-
menda Główna Policji. – Najprawdo-
podobniej będzie to małolitrażowy 

opel corsa – informuje Artur Tusiń-
ski, burmistrz miasta-ogrodu. Auto 
trafi  do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim, ale... 
– W podpisanej umowie komenda 
powiatowa zobowiązuje się do wy-
korzystywania samochodu przede 
wszystkim na terenie naszego miasta 

Dofi nansowanie 
do zakupu radiowozu

– zaznacza burmistrz. Miasto zdecy-
dowało się dofi nansować też dodat-
kowe ponadnormatywne służby pre-
wencyjne. Tusiński: – W ciągu ostat-
nich miesięcy możemy na naszych uli-
cach zobaczyć liczne piesze patrole, 
które zdecydowanie przekładają się 
na poprawę bezpieczeństwa. [SD] 

Prace modernizacyjne miały rozpocząć 
się jeszcze wiosną, ale przetarg 
ogłoszony w maju został unieważniony.

Reklama

Reklama

Kolejne kąpielisko w okolicy 
zmieni swoje oblicze

 SEWERyn DĘbiński 

R E G I O N
Choć nieco dalej 
położony, to nadal blisko 
powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego. 
Mowa o Zalewie 
Żyrardowskim, który 
ma przejść gruntowną 
modernizację do końca 
maja 2018 r. Miasto 
wybrało wykonawcę, który 
za nieco ponad 8,8 mln zł 
zrealizuje to zadanie.

P lany są szerokie. Miasto 
chce zmodernizować 
Zalew Żyrardowski tak, 
by był to jeden z naj-

nowocześniejszych i najatrak-
cyjniejszych takich obiektów na 
Mazowszu. Po zmianach cały 
kurort ma zajmować 21,5 hekta-
ra powierzchni, natomiast tylko 
sam zalew 11,3 hektara. To znacz-
nych rozmiarów teren, na którym 
ma pojawić się masa atrakcji. Ja-
kich? Aby to sprawdzić zaglądamy 
do dokumentów umieszczonych 

w przetargu ogłoszonym jeszcze 
w czerwcu przez miasto, który 
został już rozstrzygnięty.

W dokumentacji przetargowej 
znajdujemy ciekawe zapisy. Pla-
nuje się wybudowanie: budynku 
restauracji z wypożyczalnią, bu-
dynku wielofunkcyjnego, tara-
su restauracyjnego, kąpieliska, 
przystani, oświetlenia instalacji, 
nawierzchni utwardzonych. To 
wszystko brzmi dość ogólnie, dla-
tego idziemy dalej i sprawdzamy 

projekt, gdzie szczegółowo opisa-
no całą inwestycję. Najciekawsze 
zmiany? Wokół zalewu ma zostać 
poprowadzona ścieżka rowero-
wa o szerokości dwóch metrów. 
Nie zapomniano o osobach zmo-
toryzowanych i specjalnie z my-
ślą o kierowcach wybudowane 
zostaną parkingi, dokładnie trzy 
o powierzchni ok. 0,6 ha. W efek-
cie pojawi się 250 miejsc posto-
jowych. Pod same drzwi główne 

dotrą też osoby korzystające z ko-
munikacji miejskiej, bowiem bli-
sko wejścia wybudowana zostanie 
pętla autobusowa. 

Deptak, ciąg pieszo-jezdny, 
bulwar pieszy, alejki spacero-
we – na to też znalazło się miej-
sce w dokumentacji projektowej. 
Również wędkarze będą mieli 
wygodny, mały parking, pomo-
sty i stanowiska o wymiarach 
2 m x 3 m. Z pewnością to, co 
wszystkich zainteresuje to plaża, 
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a dokładniej dwie, bo miasto za-
mierza wybudować piaszczystą 
o powierzchni ok. 6 tys. m kw. 
i trawiastą rozłożystą na 3,6 tys. m 
kw. We wspomnianym wcześniej 
budynku wielofunkcyjnym, który 
znajdzie się przy wejściu głów-
nym znajdą się m.in. kasy, toa-
lety, natryski i boksy handlowe. 

Na miejscu coś dla siebie znaj-
dą fani sportu – dwie siłownie 
zewnętrzne, boisko do piłki noż-
nej, a także siatkówki plażowej. 
A tych wszystkich zmian ma być 
jeszcze więcej. 

Prace modernizacyjne mia-
ły rozpocząć się jeszcze wiosną, 
ale przetarg ogłoszony w maju zo-
stał unieważniony. A to z powodu 
zbyt wysokich ofert, które oscy-
lowały w granicach 8,5-9,5 mln zł. 
Wówczas miasto zamierzało prze-
znaczyć na ten cel 6 mln zł. W czerw-
cu ogłoszono kolejny przetarg. 
Brakująca kwota została doło-
żona i 4 lipca wybrano wykonaw-
cę tego zadania. Przetarg wy-
grało konsorcjum fi rm złożone 
z „Amat” Zbigniew Hordyj (lider) 
oraz „Tel-Bud” Sławomir Borkow-
ski. Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie ponad 8,8 mln zł.

R E G I O N
Mimo licznych apeli 
policji nietrzeźwi 
kierowcy nadal 
pozostają zmorą polskich 
dróg. Tym razem na 
podwójnym gazie” dwóch 
kierowców zatrzymali 
policjanci z Michałowic 
i Pruszkowa.

1,5 promila alkoholu we 
krwi miał traktorzysta 
zatrzymany we wtorek 11 
lipca w Michałowicach. 

Mężczyzna został skontrolowa-
ny w Komorowie po godzinie 
22.30. Policjanci natychmiast po 
zatrzymaniu wyczuli od niego 
woń alkoholu. 32-latek poruszał 
się pojazdem bez włączonych 
świateł. Nie posiadał ponadto 
uprawnień do kierowania po-
jazdami, dowodu rejestracyjne-
go ani polisy OC. Poruszający 
się ciągnikiem rolniczym zo-
stał osadzony w policyjnym 

Zatrzymani 
na podwójnym gazie

areszcie. Usłyszy zarzut kiero-
wania w stanie nietrzeźwości.

Kilka godzin później, poli-
cjanci z Pruszkowa otrzymali 
informację o prawdopodobnie 
nietrzeźwym  kierowcy poru-
szającym się land roverem po 
ul. Armii Krajowej. Po przyby-
ciu na miejsce pojazd zatrzy-
mano do kontroli i od razu 
w trakcie rozmowy policjan-
ci wyczuli alkohol. Brawurą 

wykazał się 69-letni mieszka-
niec Pruszkowa, który został 
przewieziony na komendę. 
Został poddany badaniu, któ-
re wykazało prawie 1,5 promila 
alkoholu we krwi. 

Pijani kierowcy są plagą pol-
skich dróg. Policjanci mają wciąż 
pełne ręce roboty. Za kierowa-
nie w stanie nietrzeźwości ko-
deks karny przewiduje karę do 
2 lat pozbawienia wolności. [ASz]
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Rapperswilskie silva rerum u Iwaszkiewiczów w Stawisku
9 lipca odbyło się w Muzeum 
im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku 
spotkanie na temat historii 
i przyszłości Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu w Szwajcarii. 
O muzeum rozmawiali: 
prof. Hanna Krajewska, 
dyrektor archiwum PAN, 
prezes Towarzystwa 
Rapperswilskiego oraz 
dr Jan Wolski z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, autor książki 
„Rapperswilskie silva rerum”.

Zaproszeni goście zaprezen-
towali historię powstania 
muzeum w Szwajcarii, jak 
również mówili o obecnej sy-

tuacji tej polskiej placówki w Szwaj-
carii. Władze powiatu grodziskiego 
reprezentował Przewodniczący Rady 
– Jerzy Terlikowski.

 Muzeum Polskie w Rapperswilu 
zostało otwarte w 1870 roku, a jego
twórcą i założycielem był Władysław 
Broel-Plater, jeden z najbardziej ak-
tywnych polskich działaczy emigra-

cyjnych. Muzeum wyznaczono zada-
nie gromadzenia rozproszonych na 
obczyźnie związanych z krajem pa-
miątek historycznych i dzieł sztu-
ki. Była też bogata biblioteka, która 
w szczytowym momencie swojej 
działalności liczyła ponad 90 tys. to-
mów. To właśnie w tym miejscu, w la-
tach 1892-1896 pracował jako biblio-
tekarz Stefan Żeromski.  Od począt-
ku było to miejsce spotkań rodaków, 
obchodów rocznic wybuchu kolej-

nych powstań czy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.   

 Obecnie jest to również miejsce 
prezentujące oblicza rodzimej sztuki, 
odbywają się tam również  wernisa-
że artystów lokalnych, jak i  twórców 
z Polski. Organizowane są konferen-
cji naukowe poświęcone życiu i dzia-
łalności emigracyjnych pisarzy oraz 
problematyce historycznej. 

 W drugiej części spotkany za-
prezentowany został fi lm – „Etiudy 

rapprerswilskie” Wojciecha Walkie-
wicza. Film pokazuje współczesną sy-
tuację muzeum. Prezentuje Polaków, 
którzy tam pracują jako wolontariu-
sze, opowiada o ich zainteresowaniach 
i życiu na emigracji w Szwajcarii.

 Dopełnieniem spotkania był wer-
nisaż wystawy o Muzeum Polskim 
w Rapperswilu przygotowanej przez 
Towarzystwo Rapperswilskie. 

Kolejne spotkanie literackie w Sta-
wisku odbędzie się 30 lipca. Dotyczyć 

będzie epoki romantyzmu, twórczo-
ści Cypriana Kamila Norwida. W pro-
gramie zaplanowano także koncert 
muzyki fortepianowej „Muzyka eu-
ropejska okresu romantyzmu”. Szcze-
góły znajdują się na stronie powiatu: 
www.powiat-grodziski.pl (zakładka 
„kalendarz imprez”) oraz na stronie 
muzeum: www.stawisko.pl.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
 Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku

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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Hala na ostatniej prostej
 Jakub Małkiński 

B R W I N Ó W
Do końca czerwca miała 
zakończyć się budowa hali 
sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 w Brwinowie. 
Inwestycja przedłuża 
się, ale władze gminy 
zapewniają, że wszystko 
jest w porządku.

P race przy budowie hali 
postępowały w ekspre-
sowym tempie i wyda-
wało się, że czerwcowy 

termin zostanie zachowany. Tak 
się nie stało. Jednak nie jest to 
wynik zaniedbania bądź opiesza-
łości wykonawcy, ale... nowocze-
snych rozwiązań. – Przeszliśmy 
przez prawdziwy reżim technolo-
giczny. Budynek musi być w pełni 
szczelny. Chodziło o skrupu-
latność w każdym calu. Dlate-
go przy montażu każdego kołka 

musieliśmy wypełnić otwór od-
powiednią pianką. Robiliśmy 
kilka prób szczelności i wszyst-
ko jest w porządku. Typowa ha-
la zostałaby wykonana około 
4-5 miesięcy wcześniej – tłu-
maczy Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów.

W przyszłym tygodniu po-
winien zostać przeprowadzony 
odbiór techniczny hali. – Planu-
jemy, że wszystko zakończy się 
do 14 lipca. W przyszłym tygodniu 
załatwimy wszystkie formalno-

ści i dokonamy odbioru hali. Na-
stępnie sprawa trafi  do nadzoru 
budowlanego. Ofi cjalne otwar-
cie obiektu planujemy 1 wrześ-
nia, po nim odbędzie się spotka-
nie z mieszkańcami. Z kolei od 
4 września z hali będą korzystać 
dzieci – przedstawia Kosiński.
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Obiekt wykonany w techno-
logii pasywnej ma służyć nie tylko
uczniom, ale i mieszkańcom.
– Chcemy, żeby obiekt był w peł-
ni wykorzystany. Podczas zajęć 
szkolnych hala będzie dostępna 
dla uczniów, a w późniejszych go-
dzinach dla klubów sportowych. 
Planujemy również organizację 
innych wydarzeń np. koncertów. 
Wykonaliśmy odpowiednią aku-
stykę, wygłuszyliśmy sufi t – po-
daje burmistrz Brwinowa.

W hali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 znajdą się m.in.: boisko 
o wymiarach 45x23m z możliwością 
podziału na trzy części, siłownia, 
szatnia, ścianka wspinaczko-
wa, sala masażu. Całość uzupełni 
widownia z 224 miejscami. Koszt 
całej inwestycji to blisko 9 mln zł.

 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I Ł K A  N O Ż N A
Rafał Włodarczyk, Piotr Klepczarek, 
Paweł Tarnowski i Eryk Sobków to 
kolejne wzmocnienia Znicza Prusz-
ków przed zbliżającym się sezonem. 
22-letni Włodarczyk wraca na sta-
dion przy ul. Bohaterów Warszawy 
po roku gry w Olimpii Zambrów. 
W ubiegłym sezonie wystąpił w 22 

spotkaniach, strzelił jedną bramkę. 
Ponownie w Pruszkowie zagra Piotr 
Klepczarek. Obrońca bronił barw Zni-
cza w latach 2009-2010. W ostatnim 
sezonie występował w I lidze w ze-
spole Stomilu Olsztyn. Kolejnym 
wzmocnieniem Znicza jest 27-letni 
Paweł Tarnowski, który swego czasu 

Nowi zawodnicy 
w Zniczu

grał w ekstraklasie. Ostatnio bronił 
barw Radomiaka Radom. Rywalizację 
w ataku ma wzmocnić Eryk Sobków. 
Wiosną 20-latek zdobył pięć bramek 
dla II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg. 
W sobotę (15 lipca) żółto-czerwo-
ni zagrają w Legionowie z Legiono-
vią w spotkaniu Pucharu Polski. [JM] 

M I L A N Ó W E K
Miasto-ogród zaprasza na 
piknik. 16 lipca na terenie 
Miejskiego Podwórka 
przy ulicy Sportowej 70b 
zapowiada się prawdziwa 
uczta dla uszu, ciała i ducha. 
Muzyczną gwiazdą imprezy 
będzie zespół Reggaeside.

Szukacie pomysłu na cie-
kawe spędzenie nie-
dzieli? Milanówek ma 
dla was niezwykle in-

teresującą propozycję. 16 lipca 
miasto-ogród zamieni się w praw-
dziwie rodzinne miasteczko. 
Impreza startuje o godzinie 16.00. 

Na piknik do Milanówka! 
Wydarzenie rozpocznie szereg 
atrakcji dla najmłodszych m.in. 
warsztaty ogrodnicze, animacje, 
zabawy ruchowe i plastyczne. 
O bezpieczeństwo i dobry humor 
pociech zadbają animatorki.

Jednocześnie przez cały czas 
dostępne dla wszystkich będą 
strefy jedzenia, relaksu i aktyw-
ności. Tego dnia rodzice i dzieci 
będą mieli okazję podziwiać ple-
nerową wystawę prac z zajęć 
„Rysunek i malarstwo”. Wspólne 
piknikowanie to wspaniała oka-
zja do spędzenia czasu na świe-
żym powietrzu. Mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z przygotowanych 
na tę okazję leżaków i hamaków 

oraz delektować się pysznym je-
dzeniem. Na godzinę 17.00 zapla-
nowano koncert z myślą o nieco 
starszych uczestnikach pikniku. 
Na Miejskim Podwórku zagra ze-
spół Reggaeside. Zespół powstał 
w 2012 roku w Nowym Mieście Lu-
bawskim. Muzycy wystąpili w zna-
nych programach telewizyjnych 
– „Must be the music” oraz „O! 
Polskie Przeboje”. Ośmioosobowa 
grupa tworzy piosenki utrzymane 
w klimatach reggae z elementa-
mi funky, rocka, popu i ska. Moc 
wrażeń gwarantowana! Wstęp na 
wydarzenie jest wolny.  To dosko-
nała okazja, by miło spędzić czas 
z rodziną i znajomymi. [ASz]

G R O D Z I S K  M A Z .
W wyniku pożaru para 
przewlekle chorych 
emerytów ze wsi Kozerki 
straciła cały dorobek 
życia. Rodzina nie posiada 
środków fi nansowych 
na zakup materiałów 
potrzebnych do remontu 
mieszkania. Potrzebna 
jest pomoc ludzi 
o dobrych sercach.

Wmaju tego roku 
w budynku za-
mieszkiwanym 
przez panią Lidię 

Pożar zabrał im wszystko. 
Starsze małżeństwo potrzebuje pomocy!

i pana Henryka wybuchł pożar. 
Poniesione straty są ogromne, 
niestety mieszkanie nie nadaje
się do użytku. Całkowicie znisz-
czone są dwa pomieszczenia 
mieszkalne wraz z wyposaże-
niem – meblami, sprzętem gos-
podarstwa domowego. Pożar 
strawił też przybudówkę i wszel-
ką odzież. Małżeństwo utrzymuje 
się z emerytur, ponadto są osoba-
mi przewlekle chorymi i wyma-
gają leczenie farmakologicznego.

Taka tragedia może spotkać 
każdego. Nie bądźmy obojętni na 
los innych i pomóżmy tym, którzy 
są w potrzebie. Wspólnymi siłami 

możemy zrobić wiele dla pani 
Lidii i pana Henryka. Para po-
trzebuje materiałów do remontu 
mieszkania. W sprawie pomocy 
należy kontaktować się z panem 
Janem pod nr tel. 666 852 581.

Oto lista potrzebnych materia-
łów: beton komórkowy 24x24x59 
(280 sztuk), beton komórkowy 
12x24x59 (50), klej gipsowy Atlas 
KB15 (20), profil nadprożowy 
24x24x59 (5), nadproże betono-
we 2 metrowe (4), nadproże beto-
nowe 1,40 (2), dwie tony cementu, 
folia budowlana (50 metrów), sty-
ropian 5 (80 metrów) oraz profi -
le, wkręty i kołki. [SD]

Ofi cjalne otwarcie obiektu planujemy 
1 września. Od 4 września z hali będą 
korzystać dzieci – mówi Arkadiusz Kosiński
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl
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Grodzisk Mazowiecki, 14 lipca 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 A11
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 476/2017 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11 zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  24 lipca 2017 r. do  
16 sierpnia 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  31 lipca 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 31 sierpnia 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

              Grodzisk Mazowiecki, 14 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U  
z 2017 r. poz. 1073) w związku z uchwałą Nr 476/2017 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A11 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do 
ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – po północnych granicach dz. ew. nr 104, 99, 100, 101 
i 174 z obr. 23.
Od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 174 i 176  
z obr. 23.
Od południa – po południowych granicach dz. ew. nr 176, 164, 
112/1 i dalej na przedłużeniu do zachodniej granicy dz. ew. nr 153/6 
z obr. 23. 
Od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 153/6, i 104 z obr. 
23.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach  
od 24 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 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
 31 lipca 2017r. 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 31 sierpnia 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

                                               Grodzisk Mazowiecki, 14 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po 
południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U  
z 2017 r. poz. 1073) w związku z uchwałą Nr 703/2014 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie 
ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia 
uchwały Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
wsi Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej Uchwałą  
Nr 520/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
29 marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej  
i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do  
ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – po północnych granicach dz. ew. nr 42/1, 104/1, 104/2 
i 44/12.
Od wschodu – po wschodniej dz. ew. nr 44/12 i dalej po południowej 
granicy dz. ew. nr 44/12 i wschodniej granicy dz. ew. nr 104/1.
Od południa – po południowych granicach dz. ew. nr 104/2, 104/1 
i 42/2. 
Od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 42/2 i 42/1.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 24 
lipca 2017 r. do 16 sierpnia 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 
7 sierpnia 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 31 sierpnia 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

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

ZAPRASZAMY PO ŚRODKI 
OCHRONY ROŚLIN,  

NAWOZY I SETKI INNYCH  
PRODUKTÓW 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

 ► Biuro rachunkowe w Milanówku zatrudni 
księgową: vero-mona@wp.pl 

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

 ► Poszukujemy fryzjerów do 
renomowanego salonu fryzjerskiego 
w Podkowie Leśnej. Bardzo dobre 
warunki fi nansowe od 35-45% od 
obrotu, praca w systemie zmianowym. 
Zapewniamy profesjonalne szkolenia. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt tel.: 781-540-777, 
podkowa@galeriaarkadius.pl

 ► Operator dźwigu 32 T pół etatu 
570-035-404 

 ► 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 

 ► Poszukujemy pracowników na 
stanowisko pomocy fryzjerskiej 
z ukierunkowaniem na dalszy rozwój 
zawodowy i możliwością awansu. 
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie 
i szkolenia zawodowe. Osoby 
zainteresowane prosimy
o kontakt tel.: 781-540-777,
podkowa@galeriaarkadius.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 

 ► Zatrudnię piekarza i pomocnika. 
Pruszków tel.: (22) 758-15-48 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 
606-900-333 

Sprzedam

Wielka wyprzedaż ekspozycji: 
kuchnie, szafy, AGD. Tel.: 510-873-993 

Nieruchomości – sprzedam
 ► 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 

Nauka

 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy, 
604-262-308 

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

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, pielęgnacja. 
Usuwanie pni/karp frezarką. 
Tel.: 661-880-661 

 ► Elektryk, tel.: 500-300-402 

Dam pracę

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

 ► 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 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY
W Pruszkowie: 600-009-700 

 ► Pracownik ochrony - 13,00 zł brutto, 
tel.: 515-088-941 

 ► Producent profi li aluminiowych 
– Alufl am Extrusion zatrudni 
pracowników na stanowisko 
– Pakowacz/Pakowaczka. 
Oferujemy umowę o pracę i szansę 
rozwoju w międzynarodowej 
fi rmie. Aplikację prosimy składać 
w siedzibie fi rmy: Moszna Parcela 
29/hala B4 Brwinów lub 
kariera@alufl am-extrusion.com. 
www.alufl am-extrusion.com 

 ► Producent profi li aluminiowych – 
Alufl am Extrusion zatrudni pracowników 
na stanowisko – Operator piły. 
Oferujemy umowę o pracę i szansę 
rozwoju w międzynarodowej fi rmie. 
Aplikację prosimy składać 
w siedzibie fi rmy: Moszna Parcela 
29/hala B4 Brwinów lub 
kariera@alufl am-extrusion.com. 
www.alufl am-extrusion.com 

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

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

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, 
szybko i dokładnie, 788-882-780 

 ► Ocieplenia poddaszy 
pianką poliuretanową 
tel.: 602-73-56-74 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836 

Szkolenia BHP – wstępne, okresowe 
694-127-292 

 ► 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 

 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

Grodzisk Mazowiecki, 14 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po 
południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki – etap II
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 703/2014 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie 
ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia 
uchwały Nr 628/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi 
Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej Uchwałą 
Nr 520/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 
marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  24 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 
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 7 sierpnia 2017r. 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 31 sierpnia 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

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 04.07.2017 r. do 
25.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mila-
nówka przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. Space-
rowej 4 na tablicach ogłoszeń został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę. Wykaz dotyczy dzierżawy dróg 
wewnętrznych (na przedłużeniu ul. Jeżynowej, 
bocznej od ul. Kraszewskiego, ul. Sołeckiej) na 
cel posadowienia infrastruktury technicznej oraz 
dzierżawy części zabudowanej nieruchomości 
położonej przy ul. Warszawskiej z przeznacze-
niem na rozbudowę budynku przy ul. Warszaw-
skiej 36. Został on także zamieszczony w Biulety-
nie Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.
pl/gospodarka_nieruchomościami).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 
w miejscowości Kady Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
nieruchomości 

w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.

1. 37/3 990 104.000,00 10.400,00

2. 37/4 930 98.000,00 9.800,00

3. 37/5 930 98.000,00 9.800,00

4. 37/6 930 98.000,00 9.800,00

5. 37/7 930 98.000,00 9.800,00

6. 37/8 931 98.000,00 9.800,00

7. 37/9 930 98.000,00 9.800,00

8. 37/10 929 98.000,00 9.800,00

9. 37/12 900 95.000,00 9.500,00

10. 37/13 900 95.000,00 9.500,00

11. 37/14 900 95.000,00 9.500,00

12. 37/15 900 95.000,00 9.500,00

13. 37/16 900 95.000,00 9.500,00

14. 37/17 901 95.000,00 9.500,00

15. 37/18 1038 109.000,00 10.900,00

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A  
w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudo-
wane, uregulowane w KW nr WA1G/00030657/7. Zgodnie z decyzjami 
o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 
03.08.2017r., ze wskazaniem, której działki dotyczy. Cena nierucho-
mości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o po-
datek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy 
sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A oraz opublikowanie na stronie interne-
towej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220. 



R E K L A M A
Piątek, 14 LIPCA 201712


