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Wizja budowy marketu
w Komorowie budzi 
emocje  3

P R U S Z K Ó W

Zrzuć się na doposażenie
pruszkowskiego Punktu 
Adopcyjnego!  4

reklama

WKD znów chce wyciąć 
setki drzew...
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B R W I N Ó W

Wahadło 
w brwinowskim tunelu.
Duże utrudnienia!  5

Od listopada 2017 roku do lutego 
2018 roku spółka WKD złożyła 
6 wniosków o pozwolenie na wycinkę 
łącznie 417 drzew – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy „wukadki”.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2
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– tyle niehandlowych niedziel przypada w kwietniu. Zakupy 
zrobimy tylko w ostatnią, 29 kwietnia. Także w najbliższy 
weekend sklepy otwarte będą tylko w sobotę.4

Piątek, 6 KWIETNIA 2018

reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Jedno z ważniejszych 
grodziskich skrzyżowań 
zostanie przebudowane. 
Chodzi o krzyżówkę  
ulic Chełmońskiego 
i Żyrardowskiej.

W iele osób uważa, 
że wspomniane 
skrzyżowanie 
powinno zamie-

nić się w rondo. Niestety jest tu 
zbyt mało miejsca, by zastoso-
wać takie rozwiązanie. Ten „brak 
miejsca” mocno odczuwają kie-
rowcy. Pas do skrętu w lewo z ul. 
Żyrardowskiej w Chełmońskie-
go jest zbyt krótki i w godzinach 
szczytu kierowcy stojący w ko-
lejce do skrętu blokują pas do 
jazdy na wprost. Natomiast na 
ul. Chełmońskiego w ogóle nie 
ma wydzielonych pasów skrętu 
w jedną ze stron, a łuk po którym 
poruszają się pojazdy skręcające 
w prawo jest zbyt ostry dla cięża-
rówek. A tych jeździ tędy sporo.

Choć wspomniane drogi są wo-
jewódzkie, to grodziscy włodarze 

sami postanowili znaleźć rozwią-
zanie dla tej patowej sytuacji. 
W 2015 r. ruszyły prace związa-
ne z przygotowaniem projektu 
przebudowy skrzyżowania Cheł-
mońskiego i Żyrardowskiej. Pier-
wotnie zakładano, że grodziski 
magistrat wykona dokumenta-
cję projektową, a Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich będzie 
odpowiadał za wykonanie robót. 
Ostatecznie to miasto wzięło na 
swoje barki realizację całego za-
dania – od projektu po przebudo-
wę. Właśnie ruszyły poszukiwania 

Skrzyżowanie Chełmońskiego  
i Żyrardowskiej do przebudowy

wykonawcy robót budowlanych. 
Na jakie zmiany mogą liczyć kie-
rowcy? W projekcie przewidzia-
no wykonanie poszerzenia wlotu 
z ul. Chełmońskiego, co pozwo-
li na stworzenie pasa do skrętu 
w lewo. Poszerzona zostanie rów-
nież ul. Żyrardowska, co umożliwi 
wykonanie bezkolizyjnego skrę-
tu w prawo z ul. Chełmońskiego. 

Jeśli uda się szybko wyłonić wy-
konawcę to jest szansa, by przebu-
dowa zakończyła się po wakacjach. 
Na wykonanie prac zwycięska  
firma będzie miała 160 dni. [AZ]
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Napad rabunkowy  
w Pruszkowie. Padły strzały
P R U S Z K Ó W

3 kwietnia późnym 
wieczorem na ul. Korczaka 
w Pruszkowie doszło  
do napadu na  
mężczyznę i kobietę. 
Skradziono im saszetkę  
z dokumentami oraz 
gotówką. Wezwani 
na miejsce policjanci 
otworzyli ogień do 
uciekających napastników. 

W e wtorek 3 kwiet-
nia przed godz. 21 
dyżurny komen-
dy otrzymał in-

formacje, że na ul. Korczaka 
w Pruszkowie doszło do rozbo-
ju. Dwóch sprawców ubranych 
w ciemne ciuchy zaszło parę od 
tyłu. Doprowadzili parę do sta-
nu bezbronności. Uderzali ko-
bietę i mężczyznę po głowie, po 
czym dokonali zaboru saszetki 
z zawartością dokumentów i pie-
niędzy – poinformowała nas pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Na miejsce zdarzenia skie-
rowano kilka załóg policyj-
nych. Sprawcy napadu chcieli 
przejechać jednego z funkcjo-
nariuszy. Wtedy padły strzały. 
– Podczas sprawdzania terenu 
policjanci zauważyli podejrza-
ny pojazd, który zaczął uciekać 
na widok funkcjonariuszy. Jeden 
z policjantów dawał sygnały do 
zatrzymania się, jednakże kieru-
jący nie dostosował się do nich 
i usiłował potrącić policjanta. 
Wówczas drugi funkcjonariusz 
wykorzystał broń oddając strzał 
ostrzegawczy oraz strzał w kie-
runku pojazdu – przedstawia 
podkom. Kańka.

Niestety sprawcom udało się 
uciec. Trwają poszukiwania na-
pastników. – Na chwilę obecną 
trwają intensywne czynności 
zmierzające do zatrzymania 
sprawców. Współpracują z nami 
różne komórki policyjne. Infor-
macje o tym zdarzeniu przekaza-
ne zostały powiatom ościennym 
garnizonu stołecznego – podkre-
śla policjantka. 

Jak relacjonują świadkowie, 
chwilę po zdarzeniu teren zo-
stał odgrodzony taśmami. Kilka 
godzin trwało zabezpieczenie śla-
dów i oględziny miejsca. Najważ-
niejsza informacja jest taka, że 
nikt nie został ranny. [SD]

WKD szykuje się do wycinki. Setki drzew pod topór
R E G I O N

Wraca kontrowersyjna 
sprawa wycinki drzew na 
szlaku Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przewoźnik 
stara się o pozwolenie 
na usunięcie ponad 400 
okazów, w tym także 
zdrowych, niezagrażających 
bezpośrednio 
bezpieczeństwu. 

P o dwóch latach spoko-
ju o los drzew rosną-
cych wzdłuż szlaku 
WKD, powraca widmo 

gigantycznej wycinki. Przypo-
mnijmy – o planach usunięcia 
całej roślinności w pasie 15 me-
trów od osi torów, informowali-
śmy po raz pierwszy pod koniec 
2015 r. Wówczas wycinkę uda-
ło się zablokować dzięki dużej 
presji społecznej, mobilizacji lo-
kalnych samorządów, zaanga-
żowaniu mieszkańców. Od tego 
czasu zmieniły się też przepisy, 
które nakazywały WKD wycinkę 
w pień każdego drzewa w bez-
pośrednim sąsiedztwie szlaku. 

mówi, że: „w przypadkach szcze-
gólnie uzasadnionych dopusz-
cza się odstępstwo od odległości 
i warunków dopuszczających 
usytuowanie drzew i krzewów 
określonych w przepisach”. 
Zgody na odstępstwo udziela 
starosta w drodze postanowie-
nia, biorąc również pod uwagę 
bezpieczeństwo ruchu kolejo-
wego. Dlatego będziemy doma-
gać się oceny stanu wszystkich 
drzew wymienionych we wnio-
skach WKD i usunięcia jedynie 

tych, które są chore i zamiera-
jące – dodaje. 

O wyjaśnienia w tej spra-
wie poprosiliśmy przewoźnika.  
– Spółka WKD jako zarząd-
ca infrastruktury kolejowej, na 
mocy Ustawy o transporcie ko-
lejowym oraz wydanych na jej 
podstawie rozporządzeń wy-
konawczych, jest zobowiązana 
podejmować działania zapew-
niające bezpieczne prowadze-
nie przewozów, w tym również 
działania związane z usuwaniem 

drzew i krzewów, mogące w spo-
sób bezpośredni zagrażać bez-
pieczeństwu przewozów na linii 
WKD – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy spółki. 

I powołuje się na obowiązu- 
jącą WKD decyzję Urzędu Tran- 
sportu Kolejowego. – Wyda-
ne w ubiegłych latach przez 
Urząd Transportu Kolejowego 
decyzje zobowiązujące spółkę 
do usunięcia nieprawidłowości 
w zakresie spełnienia warunków 
technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających bezpieczne pro-
wadzenie ruchu kolejowego i bez-
pieczną eksploatację pojazdów 
kolejowych na linii kolejowej WKD 
pozostają w mocy. W ostatnim 
czasie, w odpowiedzi na wniosek 
złożony przez WKD, Urząd Trans-
portu Kolejowego wyraził zgodę 
na prolongatę terminu związane-
go z uporządkowaniem sytuacji 
w zakresie drzewostanu o kolej-
ne 3 lata, to jest do dnia 1 marca 
2021 r. – twierdzi Kulesza. 

O jakiej skali wycinki mowa 
w tej chwili? – Od listopada 2017 
roku do lutego 2018 roku spółka 
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iWydawało się więc, że sprawa 
znalazła szczęśliwy finał. Oka-
zuje się jednak, że obrońców 
zieleni wzdłuż „wukadki” czeka  
kolejna batalia. 

– Groźba wycinki drzew 
wzdłuż kolejki WKD od Grodzi-
ska do Warszawy! WKD ponownie 
złożyło wnioski o wycinkę drzew 
wzdłuż torów. Tylko na odcin-
ku Otrębusy-Pruszków wnio-
sek obejmuje wycinkę blisko 
300 drzew. WKD powołuje się na 
przepis „15 metrów od osi skraj-
nego toru” oraz na zły stan zdro-
wotny drzew. Wnioski obejmują 
wszystkie drzewa w odległości  
15 metrów od torów bez względu 
na ich stan – alarmuje Małgorza-
ta Pachecka z inicjatywy kolejna-
drzewa.pl. – Przyjęta w ubiegłym 
roku nowelizacja ustawy o trans-
porcie kolejowym pozwala na od-
stępstwa od wycinki. Poprzedni 
stan prawny kolejarze interpreto-
wali jako bezwzględny nakaz wy-
cinki 15 m od torów. Od roku 2016 
obowiązuje już znowelizowany 
zapis (wywalczony m.in. przez 
naszą społeczną inicjatywę), który 

WKD złożyła 6 wniosków o po-
zwolenie na wycinkę łącznie 417 
drzew na terenie miejscowości: 
Pruszków, Komorów, Podkowa 
Leśna, Granica i Otrębusy – in-
formuje przedstawiciel spółki. 

A dlaczego WKD nie chce sko-
rzystać z „furtki” jaką jest zapis, że 
„w przypadkach szczególnie uza-
sadnionych dopuszcza się odstęp-
stwo od odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów określonych 
w przepisach”? – Z punktu wi-
dzenia spółki sytuacja pozostaje 
bez zmian i każdorazowo spółka 
zwraca się z wnioskiem do właści-
wej jednostki samorządu teryto-
rialnego, która to jednostka może 
przychylić się do wniosku lub go 
odrzucić. Możliwość skorzysta-
nia z ewentualnego odstępstwa, 
pozostaje w gestii zaintereso- 
wanej jednostki samorządo- 
wej – zaznacza rzecznik WKD. 

Mobilizację przeciw planowanej 
wycince zapowiedziały już lokalne 
stowarzyszenia, sprawę będzie-
my także monitorować na łamach 
WPR24.pl i Gazety WPR. [Red.]
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie i Komisariatu Policji w Brwinowie w godzinach 
szczytów komunikacyjnych (porannego i popołudniowego) będą kierowali wszystkie 
samochody wyjeżdżające spod tunelu w prawo w kierunku ul. Grodziskiej, co pozwoli odciążyć 
rondo – burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński o utrudnieniach związanych z wprowadzeniem ruchu wahadłowego w brwinowskim tunelu.

03030303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 03030303C Y T A T  T Y G O D N I A
Piątek, 6 KWIETNIA 2018

W kwietniu zakupy tylko w ostatnią 
niedzielę miesiąca

R E G I O N
To już prawdziwy maraton. 
W kwietniu aż cztery 
niedziele będą wolne od 
handlu. Sklepy zostaną 
otwarte tylko w ostatnią,
29 kwietnia. 

Z akupów nie zrobimy ani 
w najbliższą niedzie-
lę, ani w dwie kolejne. 
Pierwsza kwietniowa 

niehandlowa niedziela przypadła 
zaś w Wielkanoc. To daje aż czte-
ry takie dni w miesiącu. Można 
powiedzieć, że w procesie przy-
zwyczajania się do nowych regu-
lacji, jest to skok na głęboką wodę. 

W kolejnych miesiącach nie-
dziel z zakazem handlu będzie 

mniej. W maju i czerwcu zakupów 
nie zrobimy przez dwa dni, w lip-
cu przez trzy. Sierpień przynie-
sie dwie niehandlowe niedziele, 
wrzesień trzy, październik i listo-
pad dwie. Grudzień tylko jedną. 

Kwietniowy „maraton” nie po-
wtórzy się więc szybko. Jednak 
przy planowaniu zakupów najpo-
trzebniejszych produktów warto 

wziąć go pod uwagę. Przypomi-
namy, że zakaz handlu obowiązu-
je wszystkie duże sieci marketów. 
Otwarte mogą zostać mniejsze 
sklepiki pod warunkiem, że za 
ladą stanie ich właściciel. Dzia-
łać mogą też punkty na dworcach 
kolejowych i lotniskach, normal-
nie pracować mogą piekarnie, 
cukiernie, stacje benzynowe. [Red.]

Tragiczny fi nał poszukiwań
P R U S Z K Ó W

Znana jest tożsamość 
zwłok, które znaleziono 
19 marca przy ul. Działkowej 
w Pruszkowie. To zaginiony 
wcześniej Jacek Pakuła. 

P rzypomnijmy. Infor-
macja o zaginięciu 
52-letniego Jacka Pa-
kuły pojawiła się w me-

diach społecznościowych, gdzie 
podawana była dalej przez 
mieszkańców naszego regionu. 
Mężczyzna ostatni raz widziany 
był 1 marca w Pruszkowie. Po-
szukiwania mężczyzny potwier-
dzała również policja. 

Kilka dni później, 19 mar-
ca ujawniono zwłoki przy ul. 
Działkowej w Pruszkowie. Na 
tamtą chwilę nie była znana ich 
tożsamość. Jednak wiele osób 
starało się powiązać te dwie 
sprawy. Mimo to, do czasu 
przeprowadzenia sekcji zwłok 
policjanci nie podawali ofi cjal-
nego komunikatu.

Obecnie wiemy, że obie sprawy 
łączą się tak naprawdę w jedną... 
– Potwierdzamy, że znalezione 
w marcu ciało to poszukiwany 
mężczyzna – powiedziała pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

Jakie były przyczyny śmier-
ci? O to zapytaliśmy proku-
raturę. – Oględziny i sekcja 
zwłok mężczyzny nie dostar-
czyły dowodów na to, aby 
zgon spowodowany był ura-
zem mechanicznym. Sekcyj-
nie stwierdzono niewydolność 
krążeniowo-oddechową. Za-

bezpieczono materiał biologicz-
ny do dalszych badań, powo-
łano jeszcze toksykologię, czyli 
czy nie było zatrucia substan-
cjami chemicznymi, odurza-
jącymi, psychotropowymi itp. 
– odpowiada Andrzej Zwoliń-
ski, zastępca prokuratora re-
jonowego w Pruszkowie. [SD]

Straciła czas, lusterko i pieniądze. 
Kolizja osobówki z autokarem

P R U S Z K Ó W
4 kwietnia niecodzienny 
widok osobówki blokującej 
wyjazd autobusowi ZB 
z przystanku w al. Wojska 
Polskiego przykuł uwagę 
mieszkańców Pruszkowa. 
Według relacji kierowcy 
osobowego forda autobus 
poruszał się środkiem 
dwupasmowej jezdni, 
zahaczył o pojazd urywając 
lusterko i odjechał. Jednak 
po obejrzeniu monitoringu 
przez policję okazało się, 
że prawda była inna...

Jak relacjonowała nam właś-
cicielka uszkodzonego sa-
mochodu, kierowca auto-
busu nie zareagował na 

kolizję i próbował uciekać. 
– Musiałam gonić kierowcę au-
tobusu, który w biegu urwał mi 
lusterko i jechał dalej. Dogoni-
łam go dopiero na przystanku 
– twierdzi kierująca autem. Jak 
dodaje, z mężczyzną, prawdo-
podobnie obcokrajowcem, nie 
była w stanie się porozumieć.

Na miejsce wezwano po-
licję. Po dłuższych ustale-
niach prawda wyszła na jaw... 

Funkcjonariusze sprawdzili 
nagrania wideo z kamer mo-
nitorungu. Okazało się, że to 
kierująca fordem jest winna 
całej sytuacji. – Pani kierująca 
fordem została ukarana man-
datem. Okazało się, że auto-
bus poruszał się swoim torem 
jazdy, natomiast pani jecha-
ła zbyt blisko środka jezdni 
w wyniku czego uszkodzone 
zostało lusterko w jej pojeź-
dzie – wyjaśnia podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. [Red.]

Wizja budowy marketu 
w Komorowie budzi emocje

KO M O R Ó W
Od kilku miesięcy trwa 
poruszenie wśród 
mieszkańców Komorowa, 
którzy obawiają się budowy 
dyskontu jednej z dużych 
sieci na prywatnej działce 
na rogu ulicy Sanatoryjnej 
i al. Starych Lip. Czy 
inwestycja rzeczywiście
jest w przygotowaniu?

W mieście-ogrodzie 
pojawiły się ulotki 
i plakaty wzywa-
jące do bojko-

tu budowy sklepu sieci Lidl na 
działce tuż obok charaktery-
stycznego wjazdu do Komoro-
wa od strony Pęcic. – Uważamy, 
że ta inwestycja nieodwracalnie 
zmieni Komorów, zaburzy ład 
przestrzenny miasta-ogrodu, 
spowoduje utrudnienia komu-
nikacyjne przy wjeździe do Ko-
morowa, wygeneruje dodatkowy 
ruch tranzytowy przez klientów 
Lidla, przyczyni się do upadku 
małych lokalnych sklepów – czy-
tamy w ulotce. 

Jej autorzy informują, że Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego z 2004 r. zezwala 
na budowę dyskontu, ale mimo 
to chcą zablokowania budowy. 

– Rada gminy, czyli 15 wybra-
nych przez nas radnych może 
zastopować tę inwestycję po-
przez wykup działek od właści-
ciela i przeznaczenie ich na cele 
społeczne, m.in. ośrodek kultu-
ry, publiczny żłobek/przedszko-
le, miejsce pobytu osób starszych 
i inne ważne funkcje społeczne; 
zmianę Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzenne-
go wykluczającego inwestycje tej 
skali (co wiąże się z odszkodowa-
niem dla właściciela) – zaznaczają 
protestujący mieszkańcy. 

Sprawa mogłaby wydawać się 
prosta. Lidl chce budować mar-
ket, mieszkańcy takiego sklepu 
nie chcą. Sytuacja jest jednak bar-
dziej skomplikowana. Na czym 
polega jej trudność? – Wiemy, że 
część mieszkańców Komorowa 
nie chce w tym miejscu budowy 
dyskontu, ale są też tacy, którym 
pomysł się podoba. Nie jest więc 
tak, że nie ma tu różnicy zdań. 
A my jako gmina na żadnym eta-
pie nie jesteśmy w tym stroną. 
Działka ma prywatnego właści-
ciela, który może ją sprzedać 
pod budowę dyskontu zgodnie 
z prawem. Pozwolenie na budowę 
wydaje nie gmina lecz starostwo 
powiatowe – tłumaczy Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice. 

Jak udało nam się nieofi cjalnie 
ustalić, wykup działki przez gmi-
nę w celu zablokowania inwestycji 
nie wchodzi w grę. Nie ma bo-
wiem stuprocentowej pewności, 
czy Lidl rzeczywiście zamierza 
budować swój market w Komo-
rowie. Jedna z teorii zakłada, że 
spółka takich planów nie ma, 
a w całym zamieszaniu chodzi 
o to, by skłonić gminę do wyło-
żenia kilku milionów złotych na 
kupno działki od kilku lat wysta-
wionej na sprzedaż. 

O intencjach spółki Lidl prze-
sądziłoby skierowanie do staro-
stwa powiatowego w Pruszkowie 
wniosku o pozwolenie na budo-
wę. Czy taki dokument wpłynął? 
– Na dzień dzisiejszy do nasze-
go urzędu nie wpłynął wniosek 
o wydanie pozwolenia na budo-
wę. Kilka miesięcy temu wydali-
śmy opinię komunikacyjną na ten 
temat. Od tamtej pory w tej spra-
wie z urzędowego punktu widze-
nia panuje cisza – mówi Maksym 
Gołoś, starosta powiatu prusz-
kowskiego. 

Z pytaniem o to, czy Lidl planu-
je inwestycję w Komorowie zwró-
ciliśmy się do biura prasowego 
spółki. Czekamy na odpowiedź. 
Naszych czytelników poinformu-
jemy jak tylko ją otrzymamy. [Red.]
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1 kwietnia w wieku 81 lat zmarł Ka-
zimierz Gierżod, pianista, pedagog, 
profesor Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina. Mieszkaniec 
Otrębus i Honorowy Obywatel 
Podkowy Leśnej. Kazimierz Gier-
żod niemal całą swoją zawodo-
wą drogę poświęcił popularyzacji 

twórczości Fryderyka Chopina.  
W latach 1987-1993 był rektorem 
swojej macierzytej uczelni, Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, następnie 
profesorem Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina. Koncer-
tował na całym świecie, kształcił 

młodych pianistów, zasiadał w ju-
ry XIV Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina. Mieszkańcom Otrębus  
i Podkowy znany był z zaangażowa-
nia w życie lokalnej społeczności, 
prowadzenia chórów parafialnych 
w obu miejscowościach. [red.] 
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Ruszył rower miejski w Michałowicach
 Seweryn Dębiński 

M I C H A Ł O W I C E
31 marca uruchomiono 
wypożyczalnie rowerów 
na terenie gminy 
Michałowice – łącznie sześć 
samoobsługowych stacji, 
a w nich 55 rowerów.  
Są tandemy i rowery 
familijne, którymi 
przewieziecie nawet  
czworo dzieci!

S ystem Rower Gminny 
uruchamiamy już po 
raz trzeci – powiedział 
wójt gminy Michałowi-

ce, Krzysztof Grabka. – Z roku 
na rok mamy coraz więcej wy-
pożyczeń, dlatego też system 
jest systematycznie rozbudo-
wywany. Do końca kwietnia 
zostanie uruchomiona kolejna 
siódma stacja przy strefie rekre-
acji w Michałowicach. Natomiast 
do końca maja na wszystkich 
stacjach i w rowerach pojawią 
się elektrozamki, które znacz-
nie usprawnią wypożyczanie 
i zwrot roweru – dodał.

Zasady korzystania z Rowe-
ru Gminnego nie zmienią się. 
Bezpłatne pozostaje każde wy-
pożyczenie nieprzekraczające  
12 godzin. Każda kolejna godzina 
wypożyczenia kosztuje 10 złotych. 
Rower można wypożyczyć za po-
mocą samoobsługowego termi-
nala zamontowanego przy każdej 
z sześciu stacji lub korzystając 
z aplikacji Nextbike na telefony 
komórkowe. Użytkownik otrzy-
muje kod do zamka szyfrowego, 

za pomocą którego może odpiąć 
rower i po przejażdżce go zabez-
pieczyć. Procedura ta się zmieni 
– po wyposażeniu stacji i rowe-
rów w elektrozamki.

Na razie system w gminie nie 
będzie umożliwiał dojazdu ro-
werem do warszawskich stacji 
Veturilo, ale niedługo powinno 
się to zmienić. – Gmina Micha-
łowice podpisała wstępną dekla-
rację o współpracy z Zarządem 
Dróg Miejskich w Warszawie oraz 

Miastem Pruszków. Docelowo ma 
nastąpić integracja warszawskie-
go, pruszkowskiego i naszego 
systemu samoobsługowych wy-
pożyczalni rowerów – oznajmił  
Krzysztof Grabka, wójt gminy.

Wówczas użytkownicy wszyst-
kich systemów będą mogli wypo-
życzyć i oddać rower na dowolnej 
stacji na terenie tych miast i gmi-
ny Michałowice.

Aby skorzystać z Roweru 
Gminnego Michałowice wystar- 
czy mieć zarejestrowane kon-
to w dowolnym systemie Next-
bike lub należy założyć nowe,  
wchodząc na stronę interne-
tową rower.michalowice.pl i po 
kliknięciu przycisku „rejestra-
cja” – wprowadzając swoje dane. 
Co ważne, konto jest aktywne, 
gdy znajduje się na nim co naj-
mniej 10 złotych. Z tych pienię- 
dzy ściągane są opłaty za dłuż- 
sze wypożyczenia.

Stacje Roweru Gminnego Mi-
chałowice: Reguły - Urząd Gmi-
ny Michałowice, WKD Komorów, 
WKD Michałowice, WKD No-
wa Wieś, WKD Opacz-Kolonia,  
Zalew Komorowski. 
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P I A S T Ó W 
Ważna informacja dla 
kierowców z Piastowa!  
Od 9 kwietnia na 
ul. Orzeszkowej 
(od ul. Popiełuszki do 
Sienkiewicza) zacznie 
obowiązywać zakaz 
postoju. Ta zmiana 
pozostanie już na dobre.

Z akaz parkowania na  
tej ruchliwej pia-
stowskiej ulicy to 
efekt wielomiesięcz-

nych ustaleń urzędu miasta, 
policji i pozostałych służb. 
A zaczęło się od petycji jedne-
go z mieszkańców. – Wnoszę 
o ustanowienie zakazu po-
stoju po obu stronach ulicy 
Orzeszkowej na odcinku od  
ul. Sienkiewicza do ul. Po-
piełuszki w godz. od 6.00 
do 20.00. Prośbę motywuję  
dużym natężeniem ruchu 
wynikającym z faktu, że jest 
to jedna z dwóch dróg łą-
czących rejony Piastowa na 
wschód i zachód od ul. Godeb- 
skiego oraz tym, że parkują 
tam notorycznie samochody 

w zwartych grupach eliminu-
jąc jeden pas drogi z możliwo-
ści poruszania się pojazdami. 
W takich sytuacjach przejazd 
tamtędy jest bardzo utrudnio-
ny i stwarza niebezpieczne sy-
tuacje – czytamy w prośbie.

Pomysł trafił pod lupę po-
licjantów, których ocena sy- 
tuacji na ul. Orzeszkowej oka- 
zała się podobna. – Z obser-
wacji funkcjonariuszy Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP 
w Pruszkowie wynika, że po-
jazdy parkujące na ul. Orzesz- 
kowej w znacznym stopniu 
utrudniają ruch. Ponadto omi- 
janie tych pojazdów stwarza  
realne zagrożenie bezpieczeń- 
stwa ruchu drogowego z uwa-
gi, że często są one parkowane 
na długim odcinku ulicy – za-
znaczają mundurowi.

Do zmiany organizacji 
ruchu uwag nie miało tak-
że pruszkowskie starostwo 
powiatowe, które zatwier-
dziło projekt. Zakaz postoju 
na odcinku od Sienkiewi-
cza do Popiełuszki zacznie 
zacznie obowiązywać już  
9 kwietnia. [Red.]

Zrzuć się na doposażenie 
pruszkowskiego Punktu Adopcyjnego!

P R U S Z K Ó W
Trwa internetowa zbiórka 
pieniędzy na doposażenie 
Punktu Adopcyjnego  
dla psów prowadzonego 
przez Pruszkowskie 
Stowarzyszenie na  
Rzecz Zwierząt. 
Nawet drobne wpłaty 
pomogą polepszyć  
byt czworonogów.

P unkt Adopcyjny dla 
psiaków prowadzo-
ny jest w Pruszko-
wie od czterech lat. 

Pomoc i schronienie znajdują 
w nim bezdomne i porzucone 
czworonogi. Miejsce wymaga 
wkładu finansowego, aby mogło 
pełnić swoją funkcję przez cały 
rok. Chodzi o montaż oświe-
tlenia i ogrzewania. W tym 
celu na portalu pomagam.pl  
powstała zbiórka. 

– Naszym podopiecznym 
staramy się zapewnić możli-
wie jak najlepsze warunki po-
bytu w ośrodku adopcyjnym, 

stworzyć im namiastkę domu 
i dobrze przygotować do ad-
opcji. Nasi wolontariusze co-
dziennie pracują z psami aby 
szybko przyzwyczaiły się do 
swojego „nowego człowieka” 
– tłumaczy Marcel Piątkow-
ski, organizator zbiórki. – Spe-
cjalnie dla szczeniaków i psów 
wiekowych stworzyliśmy 

Orzeszkowej z zakazem postoju

Psiedszkole (szczeniakarnia) 
oraz geriatrię. Niestety, w póź-
nych godzinach wieczornych 
i przy bardzo niskich tem-
peraturach użyteczność tych 
obiektów gwałtownie spada... 
– dodaje. Aby szczeniakar-
nia i geriatria mogły być wy-
korzystywane przez cały rok, 
konieczne jest zamontowanie 
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Soliści, Chór i Orkiestra  
PZLPiT „Mazowsze”  

im. T. Sygietyńskiego

22 kwietnia 2018   
godz. 17.00 

Sala Widowiskowa  
Zespołu „Mazowsze”

Dyrygent  
Jacek Boniecki   

Mirosław Ziomek 
- przygotowanie 

chóru

Cud mniemany, czyli
KraKOWiaCy  

i Górale

reklama

wewnętrznego oświetlenia 
oraz ogrzewania. Łączny koszt 
prac to 4 tys zł. Niestety sto-
warzyszenie nie jest w sta-
nie samodzielnie pokryć tych 
kosztów, dlatego potrzebna 
jest Wasza pomoc.

Zbiórkę można wesprzeć 
pod adresem: www.pomagam.
pl/4wq7ffud. [Red.]
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Świąteczny relaks dobiegł końca. 
Jednak na kolejny prawdziwie dłu-
gi wypoczynek nie trzeba długo cze-
kać. W tym roku majówka układa się 
dla nas bardzo korzystnie. Wystar-
czy, że weźmiemy trzy dni urlopu,  
a wolne będziemy mieli aż... dziewięć 
dni! Jak to możliwe? 1 maja przypada 

we wtorek, a 3 maja w czwartek to 
oznacza, że wystarczy wziąć trzy 
dni wolnego – 30 kwietnia (ponie-
działek), 2 maja (środa) i 4 maja (pią-
tek) by cieszyć się aż dziewięcioma 
dniami wolnego. Długi weekend za-
czniemy już 28 kwietnia w sobotę,  
a skończymy w niedzielę 6 maja! Na 

kolejny przedłużony weekend po-
czekamy niecały miesiąc. Na prze-
łomie maja i czerwca, bowiem Boże 
Ciało przypada w tym roku 31 maja. 
Wystarczy wolny piątek (1 czerw-
ca) i mamy czterodniowy weekend.  
A Wy macie już pomysł na spędze-
nie majówki?  [AZ] 

R E G I O N

Rekordowo długa 
majówka przed nami

reklama

Wahadło w brwinowskim tunelu.  
Duże utrudnienia!

 Seweryn Dębiński  

B R W I N Ó W
4 kwietnia firma Intercor 
wprowadziła ruch 
wahadłowy w brwinowskim 
tunelu. To z uwagi na 
konieczność odbudowy 
przyczółków wiaduktu 
znajdujących się pod torem 
kolejowym w kierunku 
Warszawy. Efekt jest taki,  
że tworzą się ogromne korki. 
Dlatego jeśli możecie to 
omijajcie to miejsce. 

Z podobnymi utrudnie-
niami kierowcy przejeż-
dżający przez Brwinów 
borykali się ostatnich 

tygodniach już kilkukrotnie. 
Praktyka pokazała, że zwłaszcza 
w porannym szczycie przejazd 
na drugą stronę torów zajmuje 
w tym miejscu dużo więcej cza-
su. Aby uniknąć tych problemów, 

alternatywnego objazdu Ron-
da Wacława Kowalskiego z/do 
ul. Pszczelińskiej w kierunku 
do/z ul. Wilsona i dalej ul. Gro-
dziskiej – informuje na swojej 
stronie facebookowej Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.  
– Informację o planowanym wpro-
wadzeniu ww. zmian a głównie 

zakazu zatrzymywania się na ul. 
Kraszewskiego przed tygodniem 
przekazaliśmy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Osiedle” i została ona 
jeszcze przed Świętami wywieszo-
na w blokach na ul. Pszczelińskiej 
i ul. Kościuszki – dodaje.

Dodatkowo o bezpieczeństwo 
w rejonie tunelu ma zadbać straż 

miejska i policja. – Funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej w Brwino- 
wie i Komisariatu Policji w Brwi-
nowie w godzinach szczytów 
komunikacyjnych (porannego 
i popołudniowego) będą kiero-
wali wszystkie samochody wy-
jeżdżające spod tunelu w prawo 
–  w kierunku ul. Grodziskiej, co 
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awarto wybrać objazdy. Ale tych jest 
jak na zbawienie, a utrudnienia 
potrwają do 18 kwietnia. Na ten 
moment jedyna dobra informacja 
jest taka, że piesi i rowerzyści bę-
dą mogli poruszać się swobodnie, 
bowiem chodnik w tunelu będzie 
cały czas czynny

Ale w porównaniu do poprzed-
nich utrudnień w rejonie tunelu, 
teraz pojawiło się kilka zmian. 
Z uwagi na doświadczenia zwią-
zane z poprzednio wprowadza-
nym ruchem wahadłowym gmina 
chce usprawnić ruch w te trud-
ne, najbliższe dni. – Na ulicy Kra-
szewskiego zostanie zmieniona 
organizacja ruchu, polegająca na 
wprowadzeniu ruchu dwukie-
runkowego na odc. od ul. Pszcze- 
lińskiej do ul. Konopnickiej 
z jednoczesnym wprowadze-
niem zakazu zatrzymywania się 
na tym odcinku drogi - rozwią-
zanie to pozwoli na zapewnienie 

pozwoli odciążyć rondo – przed-
stawia Kosiński.

Jakie dokładnie prace prowa-
dzone są przy wiadukcie? Wyko-
nawca modernizacji linii kolejowej 
nr 447 zdemontował oba przęsła 
wiaduktu. Prace przy pierwszym 
przyczółku prowadzone były na 
przełomie lutego i marca, wów-
czas kierowcy przez dwa tygodnie 
doświadczali utrudnień związa-
nych z wprowadzeniem ruchu wa-
hadłowego. Teraz nadszedł czas na 
drugi przyczółek, stąd ponowne 
utrudnienia spowodowane wpro-
wadzeniem ruchu wahadłowego 
(rusztowania zajmują jeden pas).

I to nie koniec. Kolejne utrud-
nienia już w czasie wakacji, kie- 
dy gmina zamierza wyremon-
tować barierki przy chodniku, 
sam chodnik na odcinku między 
rondem a Rynkiem, z wykona-
niem oświetlenia, monitorin- 
giem i odwodnienia.
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To będzie pierwszy tak ciepły week-
end po zimie. Według synoptyków so-
bota będzie słoneczna, ale najwyższe 
temperatura w ciągu dnia to 14 stopni  
w skali Celsjusza. Natomiast w niedzie-
lę nawet 21 stopni! Ciśnienie będzie 
wynosiło w granicach 1012-1018 hPa. 
Warto wykorzystać ten czas na spacery, 

wycieczki rowerowe, a może nawet na 
inaugurację sezonu grillowego! Wy-
sokie temperatury prognozowane są 
również w przyszłym tygodniu. W po-
niedziałek nawet 23 stopnie, a we wto-
rek 21. Ale warto wspomnieć też, że 
od poniedziałku obniży się ciśnienie 
– będzie wynosić około 996 hPa. [SD] 

P O G O D A

Słoneczny weekend!

reklama

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pruszkowa, dnia 1 marca 2018 roku:
- uchwały Nr XLIII.457.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin 
Przemysłowy w Pruszkowie położonego u zbiegu ulic Parzniewskiej i 
Południowej;

- uchwały Nr XLIII.458.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików 
Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – 
Brzezińskiego;

- uchwały Nr XLIII.459.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla 
obszaru Żbików II etap 1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planu, które 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków 
ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1  
i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina 
Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmującej w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do 
wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego 
w pok. nr 70 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. 
Wszystkie ww. uchwały zostały również opublikowana na stronie: http://
pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego 
ROK 2018
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na 
piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres 
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.
pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 
39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków 
jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamiam, że dnia 03.04.2018 r. została 
wydana decyzja nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę drogi gminnej – ulicy Cypriana Kamila Norwida 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

27/23, 196/11, 154/16, 154/19, 27/21, 27/19, 27/61, 154/15, 27/60, 27/59, 
27/55, 27/58, 154/17, 156/3, 58/10, 141/5, 58/11, 58/12, 61/14, 43/19, 43/17, 
43/16, 60/4, 60/3, 30/1, 156/5, 27/66 (27/63, 27/64, 27/65), 268 (268/3, 268/4), 
262/5 (262/6, 262/7), 195/6 (195/9, 195/10), 273/5 (273/7, 273/8), 198/2 
(198/9, 198/10), 198/1 (198/7, 198/8), 182/17 (182/18, 182/19), 158 (158/1, 
158/2), 154/18 (154/20, 154/21), 156/7 (156/11, 156/12), 58/13 (58/28, 58/29), 
141/9 (141/10, 141/11), 155/2 (155/12, 155/13), 155/3 (155/14, 155/15), 58/4 
(58/26, 58/27), 58/3 (58/24, 58/25), 58/2 (58/22, 58/23), 27/57, 61/3 (61/24, 
61/25), 26 (26/1, 26/2), 27/52, 28 (28/4, 28/5), 24/14 (24/17, 24/18), 24/12 
(24/15, 24/16), 197/1 (197/18, 197/19) obręb 07 w Piastowie
 
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. 
Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały 
pogrubione.

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
25/6, 26, 27/66, 196/16, 628/19, 268, 43/16, 43/17, 43/15 obręb 07 w Piastowie 
88/17, 163, 164/2 obręb 06 w Piastowie 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach 
pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00,  
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 
30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-32 
 

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 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy oraz rozbudowy dróg publicznych gminnych – ulic: 
hetmana Stefana Żółkiewskiego, Michała Ogińskiego, Stanisława Barcewicza 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki:
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 
obręb 1 w Piastowie: 
działki nr ew.: 429/10 (działka powstała z podziału działki 429/5), 
448, 31/2, 526, 447, 30/4 (działka powstała z podziału działki 30/1), 
30/6 (działka powstała z podziału działki 30/2), 29/11, 3/6, 44/1, 43/1 
(działka powstała z podziału działki 43), 40/1, 40/5 (działka powstała  
z podziału działki 40/4), 594/2 (działka powstała z podziału działki 594), 
37, 29/5, 33/2, 26/5 (działka powstała z podziału działki 26/1), 19/2, 19/3, 
12/6 (działka powstała z podziału działki 12/4), 4/6 (działka powstała  
z podziału działki 4/4), 9/10 (działka powstała z podziału działki 9/5), 9/13 
(działka powstała z podziału działki 9/7), 9/11 (działka powstała z podziału 
działki 9/6), 8/2 (działka powstała z podziału działki 8), 7/10 (działka powstała 
z podziału działki 7/5), 10/35, 10/36, 11/33 (działka powstała z podziału 
działki 11/12), 537, 115/1 (działka powstała z podziału działki 115), 79/2, 84/1, 
81/1, 82/3, 80/5;

obręb 3 w Piastowie: 
działki nr ew.: 245/37 (działka powstała z podziału działki 245/6), 242, 
245/28, 245/4, 110/3, 110/18 (działka powstała z podziału działki 110/12), 62/5 
(działka powstała z podziału działki 62/3), 62/2, 6/8, 6/10, 7/1 (działka powstała  
z podziału działki 7), 60/2 (działka powstała z podziału działki 60), 73/1 (działka 
powstała z podziału działki 73), 72/3 (działka powstała z podziału działki 72/2), 
21/5 (działka powstała z podziału działki 21/3), 6/3, 1/1 (działka powstała  
z podziału działki 1), 466/7 (działka powstała z podziału działki 466/1).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb 1 w Piastowie: 
działki nr ew.: 8, 9/4, 9/5, 9/6, 10/35, 609;
obręb 3 w Piastowie: 
działki nr ew.: 243/1, 245/4. 

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 111 (I piętro), tel.: 22 738-14-89. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Niebieski Spacer dla Autyzmu
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
4 kwietnia, równo  
o godz. 10.00 gromada  
osób wyruszyła spod 
budynku Starostwa 
Powiatowego  
w Pruszkowie  
przy ul. Drzymały 30.  
Był to marsz 
zorganizowany  
z okazji Światowego  
Dnia Świadomości  
Autyzmu. To cykliczna  
akcja, która odbywa się  
w Pruszkowie co roku.

Ś wiatowy Dzień Świa-
domości  Autyzmu 
został ustanowiony 
przez Organizację Na- 

rodów Zjednoczonych w 2007 
roku. Jego celem jest podno-
szenie świadomości społecz-
nej i propagowanie wiedzy na 
temat autyzmu. W Polsce licz-
bę osób z autyzmem szacu-
je się na kilkadziesiąt tysięcy  
– zaburzenie występuje u jed-
nego na sto dzieci. 2 kwietnia 
najbardziej znane budynki  

w Polsce i na świecie zostają 
podświetlane na niebiesko, by 
przypomnieć o tym wyjątko- 
wym dniu. Z uwagi na święta 
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Niebieski Pruszkowski Spacer 
dla Autyzmu zorganizowano 
4 kwietnia. Przed budynkiem 
starostwa zgromadziło się 

naprawdę wiele osób. Oczywi-
ście motywem przewodnim był 
kolor niebieski, który objawiał 
się w postaci koszulek i balonów. 
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W I A D O M O Ś C I 0707
Rozpoczęły się konsultacje społecz-
ne koncepcji skateparku, który ma 
powstać w Walendowie. Władze gmi-
ny Nadarzyn chcą zapytać mieszkań-
ców o zdanie, a następnie powalczyć 
o dotację na realizację inwestycji. Ska-
tepark ma być przystosowany do wy-
czynów m.in.na deskorolce, rolkach, 

BMX i wyposażowny w takie elemen-
ty jak: coping (długa, szeroka rynna 
do jazdy), grindbox (skrzynię do na-
uki nowych tricków), ławka betono-
wa, funbox („serce” skateparku, czyli 
podest ze schodkami, poręczami, rur-
kami itd.). Po zagospodarowaniu tere-
nu mają pojawić się  także stojaki na 

rowery. O opinie na temat koncepcji 
tego miejsca nadarzyńscy urzędnicy 
chcą poprosić mieszkańców. – Prosimy 
o zapoznanie się ze wstępną koncepcją 
skateparku i przekazywanie sugestii 
i uwag na adres: gmina@nadarzyn.pl 
do  10 kwietnia – czytamy w komuni-
kacie na stronie nadarzyn.pl.  [Red.] 

N A D A R Z Y N

Konsultacje w sprawie 
skateparku

ZO08/2018                                                                                                               Pruszków 30. 03. 2018 r.
                                                                                                                                                      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. 
mazowieckie, tel. 22 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail:  
sekretariat@mzo.pl, www.mzo.pl.   

Zarząd „Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie” sp. o.o. , Pruszków ul. Stefana Bryły 6 ogła-
sza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 położonej w Pruszkowie przy  
ul. Błońskiej 8, o powierzchni 42.901 m² wraz z własnością budynku przemysłowego oraz stacji  
Trafo, dla której w SR - Pruszków, VI Wydział KW prowadzona jest księga  nr WA1P/00032833/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar  
Groblowa  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie:

- zabudowy usługowo-produkcyjnej i gospodarowania odpadami oznaczonym symbolem UPO-1,

- komunikacji: ulicy KDL-1 i KDL-2.

Przeznaczenie podstawowe: realizacja i utrzymanie obiektów związanych z usługami, produkcją oraz 
gospodarowaniem odpadami w tym zespołu energetycznego z wykorzystaniem energii z odpadów.

Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszących takich jak: produkcja energii elektrycznej oraz ciepl-
nej, produkcja materiałów budowlanych, administracja, garaże, miejsca postojowe, infrastruktura 
techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

Na terenie działki znajduje się czynna bocznica kolejowa.

Cena wywoławcza wynosi 11.500 000.00 zł. do ceny zostanie doliczony VAT w obowiązującej stawce.

Kupujący, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostaje zobowiązany do podpisa-
nia umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego.  
Kupujący w dacie zawarcia umowy zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej kwoty  za nieruchomość.

Oferty należy składać w  do dnia 08 maja 2018r. godz. 9.45 na adres siedziby M Z O w Pruszkowie” 
sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 z dopiskiem „Oferta na zbycie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej – nie otwierać przed dniem 08  
maj 2018 r. godz. 10.00” za pośrednictwem poczty lub osobiście w jej sekretariacie.

Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 08 maja 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie 
„Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o. o.,

Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 – I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000 zł do dnia  
4 maja 2018 r.

Bank Millennium 48 1160 2202 0000 0003 4388 0848

kontakt – nr telefonu (22) 758 20 63 

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn

Ogłoszenie

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

Szkoła przyjazna uczniowi

•  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 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
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa 

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          
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Szykuje się pogodny 
weekend, spędź go aktywnie

 AnnA ZwOLińskA 

R E G I O N
Słoneczna pogoda 
zwiastuje nadejście 
długo wyczekiwanej 
wiosny. Prognozy, 
zwłaszcza na weekend, są 
niezwykle optymistyczne. 
Podpowiadamy więc 
jak aktywnie spędzić 
nadchodzące dni. 

K ończy się czas kiedy 
weekendy spędzali-
śmy w domu siedząc 
przed telewizorem 

i narzekając na pogodę. Naj-
bliższy weekend ma być ciepły 
i słoneczny. Warto sprawdzić 
jakie atrakcje czekają na nas 
w okolicy lub samemu przygo-
tować plan na aktywne spędze-
nie weekendu.

Wycieczka do ZOO
Warszawskie ZOO zaprasza 
na spędzenie czasu wolnego 
wśród zwierząt. W ZOO można 

podziwiać rozmaite gatunki od 
groźnych lwów, przez ogromne 
słonie i hipopotamy po rodzinkę 
wesołych surykatek. Warszawski 
ogród zoologiczny swoje podwoje 
otwiera o godz. 9.00. Spacerować 
po ogrodzie można do godz. 18.00

Spacery i rowery
Skoro już o spacerach mo-
wa to przechadzki po parkach 
i lasach to idealny pomysł na 
wiosenną aktywność. Wspól-
nie z rodzina można poszu-
kać pierwszych oznak wiosny. 
Pruszkowski Park Potulickich 
czy Lasy Młochowskie to świet-
ne miejsca dla spacerowiczów. 
Inną opcją są wycieczki rowero-
we. Tu jednak trzeba pamiętać, 
by długość trasy była dobrana 
do naszej kondycji. A z tą po zi-
mie bywa czasem kiepsko... Je-
śli nie macie rowerów lub nie 
zdążyliście zrobić pozimowego 
przeglądu swoich jednośladów 
nie szkodzi. W Warszawie, Gro-
dzisku i Michałowicach może-
cie wypożyczyć miejskie rowery, 

które idealnie nadają się na wio-
senne przejażdżki.

Animal Days
W weekend w Nadarzynie w Ptak 
Warsaw Expo odbędą się tar-
gi Animal Days. Impreza rusza 
już w piątek o godz. 11.00 (w ko-
lejne dni start w okolicach godz. 
10.00). Na gości czekać będzie 
szereg atrakcji. Dzieci będą mo-
gły spotkać się z Nelą małą repor-

terką. Na liście targowych atrak-
cji znalazły się takie wydarzenia 
jak: międzynarodowa wystawa 
psów i kotów, strefa egzotyczna 
czy konkurs zakładania akwa-
riów. Wstęp na targi jest płatny. 
Bilety do nabycia w kasach w ce-
nie od 15 do 60 zł)

Wiosenne porządki
Wiele osób na pogodny weekend 
zarezerwowało czas na wiosenne 
porządki. Ale nie chodzi tu o pra-
nie czy mycie okien (to większość 
z nas zrobiła przed świętami). Na 
uporządkowanie czekają bowiem 
balkonowe donice i ogrodowe ra-
batki. Pamiętajcie tylko by wal-
cząc z chwastami nie nadwyrężyć 
sobie kręgosłupa. 

Czas na grilla?
Jak już wysprzątamy ogród war-
to wrzucić coś na ząb. I tu można 
śmiało pomyśleć o zorganizowa-
niu grilla lub ogniska. Zaproście 
przyjaciół i do dzieła. Niedziel-
ne popołudnie można spędzić na 
pieczeniu kiełbasek i rozmowie!
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P I A S T Ó W
Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych 
trwa w najlepsze. 
Przed nami trzeci 
z zaplanowanych 
dziesięciu biegów.

C elem piastowskich 
biegów jest nie tyl-
ko popularyzacja 
aktywnego spędza-

nia czasu. To również sposób 
na zachęcenie uczestników do 
poznania ważnych wydarzeń 
historycznych. Sukces ubie-
głorocznych biegów sprawił, 
że tegoroczny cykl został roz-
budowany o dodatkowe biegi. 
W ramach Grand Prix odbę-
dzie się 10 imprez biegowych, 
każda powiązana z wybranym 
wydarzeniem historycznym. 

W ośmiu biegach może wziąć 
udział każdy, bez względu na 
ograniczenia wiekowe. Powód? 
Ich dystans jest mniejszy niż 
2 km, więc zarówno mali jak 
i duzi powinni być wstanie poko-
nać taką odległość. Dwie pozo-
stałe imprezy, to już zawody dla 
nieco sprawniejszych biegaczy, 

bowiem do pokonania będą od-
powiednio 10 i 5 km. Biegi na 
„długie” dystanse zamykają cykl 
Grand Prix i będą zorganizowa-
ne w październiku i listopadzie.

Dla najlepszych biegaczy 
przewidziane są nagrody rze-
czowe, a dla wszystkich bie-
gaczy niezależnie od wyniku 
(wymagane jest ukończenie 
biegu) – pamiątkowe medale. 

Najbliższy bieg zaplanowano 
na 15 kwietnia. Tym razem bie-
gacze upamiętnią Chrzest Pol-
ski. Dystans do pokonania to 966 
m. Bieg wystartuje o godz. 11. 
Biuro zawodów będzie czynne 
od godz. 9 na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy al. Tysiąclecia 7. [AZ]

Bieg Chrztu Polski 
w Piastowie



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

AKCJA WIOSNA

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY I NAJLEPSZY
OGRODNICZY W MIEŚCIE

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualną książeczka sanepidu.

509 683 032
Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, 
Konotopy i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774 

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

 ► Diagnosta samochodowy 
w Podstawowej Stacji Kontroli 
Pojazdów w Regułach 
k/Warszawy. Praca 
w 12 godz. systemie 
zmianowym, tel.: 794-794-500 

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

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

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

Zatrudnię 2 osoby do pracy 
w lokalu gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. 
Kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed godzina 
12 lub po godzinie 20). 
Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w Regułach + garaż 30 m2 
+ działka 915 m. 
Tel.: 602-584-504 

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 
57 m2 os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

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

 ► Elektryk, pomiary elektryczne 
500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Meble na wymiar 604-461-050 

Dam pracę

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

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

 ► Praca dla pana przy sprzątaniu 
magazynu w Parzniewie, 
tel.: 504 204 700

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

 ► Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel.: 696-039-978 

 ► Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-mięsnym od zaraz. 
507-430-591. Pruszków 

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

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

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

Zatrudnię MECHANIKA, umowa 
o pracę, praca pn.-pt. po 8h, 
BRWINÓW tel. 602 698 860

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
 

tel.  539 959 186

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► Wentylacja, rekuperacja 
500-300-402 

 ► 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 

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL


