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Drogowcy chcą zamknąć 
i zburzyć wiadukt... GD
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tyle palm jest w drodze do Wręczy. Utworzą one tropikalny ogród 
w strefach Jamango i Relaks w Suntago Wodny Świat. Na razie 
przypłynęły one do Rotterdamu, gdzie będą przychodziły okres 
aklimatyzacji przed dostawą do obiektu.700
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Konserwator uniemożliwi 
budowę marketu? 

K O M O R Ó W
Mazowiecki konserwator 
zabytków rozpoczął 
postępowanie w sprawie 
wpisu do rejestru 
zabytków zespołu 
pałacowo-parkowego 
w Komorowie wraz 
z fragmentem
alei Marii Dąbrowskiej. 
To dobra wiadomość 
dla mieszkańców, 
który obawiają się 
budowy dyskontu 
w mieście-ogrodzie. 

O rozpoczęcie tej 
procedury starały 
się stowarzyszenia 
mieszkańców Ko-

morowa, w tym m.in. Towarzy-
stwo Komorowianie. – Uzasad-
nialiśmy nasz wniosek istnieniem 
interesu społecznego jakim jest 
potrzeba zachowania zespołu 
pałacowo-parkowego i alei Ma-
rii Dąbrowskiej ze względu na 
posiadane wartości historyczne 
i artystyczne oraz istnienie zagro-
żeń dla zachowania tychże warto-
ści, związanych z narastającymi 

i agresywnymi działaniami in-
westycyjnymi i przestrzennymi 
wokół układu przestrzennego 
Komorowa – wyjaśnia Małgo-
rzata Pachecka z Towarzystwa.

Wniosek trafi ł na biurko kon-
serwatora w połowie lutego. Pod 
koniec kwietnia wydano posta-
nowienie o wszczęciu postępo-
wania, a 14 maja odbędzie się 
wizja lokalna.

Dlaczego to tak ważne? Jeśli 
konserwator podejmie decy-

Zatrzymano Rosjanina 
podejrzanego o zabójstwo 

R E G I O N
Na terenie powiatu 
pruszkowskiego 
zatrzymano obywatela  
Rosji, podejrzanego 
o zabójstwo i usiłowanie 
zabójstwa w Niemczech. 
24-latek poszukiwany 
był Europejskim
Nakazem Aresztowania. 

Z atrzymanie mężczyzny 
możliwe było dzięki 
współpracy funkcjo-
nariuszy Zespołu Po-

szukiwań Celowych Wydziału 
Kryminalnego KSP, Punktu Kon-
taktowego ENFAST w KGP oraz ze-
społów z Wiesbaden i Bremen. – Na 
początku listopada 2017 r. specjal-
na grupa poszukiwawcza policjan-
tów niemieckich skontaktowała 
się z Punktem Kontaktowym EN-
FAST KGP, czyli europejskiej sie-
ci zrzeszającej policjantów z całej 
UE zajmujących się poszukiwa-
niem najgroźniejszych prze-
stępców Europy. Z przekazanych 
informacji wynikało, że obywatel 
Rosji, który jest podejrzany o za-
bójstwo mężczyzny przy pomocy 

noża oraz usiłowanie tego prze-
stępstwa w miejscowości Bremen 
opuścił ich kraj i prawdopodobnie 
ukrywa się na terenie Polski. Sąd 
w Bremen wydał za 24-latkiem Eu-
ropejski Nakaz Aresztowania – in-
formuje Komenda Stołeczna Policji.

Policjanci ustalili, że mężczy-
zna prawdopodobnie ukrywa się 
na terenie województwa mazo-
wieckiego. – Punkt Kontaktowy 
ENFAST w Wydziale Poszukiwań 
Komendy Głównej Policji zaan-
gażował do sprawy Zespół Po-
szukiwań Celowych Wydziału 
Kryminalnego Komendy Sto-
łecznej Policji. Realizacja sprawy 

przez stołecznych kryminalnych 
oraz kolejne czynności operacyj-
ne szybko przyniosły efekty, po-
nieważ ustalono dokładne miejsce 
przebywania 24-latka. Okazało się, 
że mężczyzna wynajmuje dom 
w miejscowości na terenie powia-
tu pruszkowskiego – zaznaczają 
policjanci z Komendy Stołecznej.

Rosjanina zatrzymał specjal-
ny oddział antyterrorystów. Jak 
udało nam się nieofi cjalnie usta-
lić, mężczyzna przebywał w do-
mu w Kajetanach (gm. Nadarzyn). 
24-latek został doprowadzony do 
prokuratury. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. [Red.] 
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zję o wpisie do rejestru zabytków 
zespołu pałacowo-parkowe-
go i fragmentu alei Marii Dą-
browskiej wraz z jej przedłu-
żeniem w pierwotnym śladzie, 
znacznie utrudni to powstawa-
nie w tej części Komorowa du-
żych inwestycji komercyjnych. 
Mowa m.in. o możliwości budo-
wy marketu sieci Lidl, przeciw 
czemu od kilku miesięcy prote-
stuje część mieszkańców mia-
sta-ogrodu. [Red.]
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Chcą zamknąć i zburzyć wiadukt...
 Anna ZWOLIŃsKa 

P R U S Z KÓ W
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
projektuje nową 
przeprawę w ciągu 
ul. Poznańskiej
w Pruszkowie. Wiadukt, 
który ma zastąpić łącznicę 
ul. Bolesława Prusa 
z rondem Sprawiedliwości 
jest w złym stanie 
technicznym. Drogowcy 
planują... zamknięcie 
istniejącej przeprawy.

P ierwotnie zakłada-
no, że nowy wiadukt 
w ciągu ul. Poznańskiej 
powstanie obok istnie-

jącego. Po zakończeniu budowy 
nowej przeprawy i oddaniu jej 
do użytku drogowcy mieli zająć 
się rozbiórką starego wiaduktu.

Kłopot w tym, że te założenia 
trafiły do „kosza”. Na pytanie 
gdzie umiejscowiony zostanie 
nowy wiadukt otrzymaliśmy 

szokującą odpowiedź. – Obiekt 
zostanie usytuowany w tym sa-
mym miejscu, gdzie jest obec-
nie – powiedziała nam Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. – Pierwotne założenie 
były inne, ale pojawił się pro-
blem z gruntami potrzebnymi 
w przypadku przesunięcia wia-
duktu – dodaje.

Ten scenariusz dla wszystkich 
kierowców oznacza utrudnienia. 
Przeprawa w ciągu ul. Poznań-
skiej to element głównej drogi 
dojazdowej do autostrady A2. 
Jej zamknięcie spowoduje gi-
gantyczne problemy komuni-
kacyjne. W Pruszkowie do czasu 
rozpoczęcia remontu działać 
będzie jeszcze jedna przeprawa 
– tunel w ul. Działkowej. Na eta-
pie projektowania jest również 
wiadukt na Papierni, ale terminy 
jego realizacji nie zostały jesz-
cze ostatecznie ustalone. Dziś 
nie wiadomo również jak będzie 
wyglądała tymczasowa organi-
zacja ruchu na czas rozbiórki 

i budowy nowej przeprawy 
w ciągu ul. Poznańskiej.

Jak te informacje komentują 
pruszkowscy włodarze? – Nie 
otrzymaliśmy żadnej ofi cjalnej 
informacji o tym, że nowy wia-
dukt będzie powstawał w miej-
scu istniejącej przeprawy. Nie 
godzimy się na takie rozwią-
zanie. Takie rozwiązanie spa-

raliżuje miasto – mówi nam 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Co ciekawe pojawił się jeszcze 
jeden problem. Zgodnie z prze-
prowadzonymi ekspertyzami 
przeprawa nad torami PKP mo-
że być eksploatowana do 2019 r.
Początkowo zakładano, że budo-
wa nowej przeprawy powinna za-
kończyć się przed tym terminem. 

MZDW ma jednak kłopot z uzy-
skaniem decyzji środowiskowej 
dla tej inwestycji. – Aktualnie 
procedowana jest decyzja śro-
dowiskowa. Dokumenty do Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska zostały złożone w lip-
cu 2017 r. Niestety do tej pory nie 
mamy żadnej odpowiedzi – mó-
wi nam Monika Burdon. – Zgod-

nie z umową projektant powinien 
zakończyć prace w sierpniu tego 
roku. Niestety z uwagi na brak 
postanowień ze strony RDOŚ dziś 
już wiemy, że prace projektowe 
przedłużą się. Trudno jedno-
znacznie określić kiedy zostaną 
zakończone – zaznacza. 

Pozostaje jeszcze jedno py-
tanie. Jak będzie wyglądać no-
wa przeprawa? Pierwotnie 

MZDW zakładało budowę wia-
duktu oraz łącznicy, która po-
zwoliłaby kierowcom jadącym 
w kierunku A2 na bezkolizyjny 
wjazd na wiadukt z Al. Jerozo-
limskich. Okazuje się, że z tego 
pomysłu zrezygnowano. – Chod-
nik i ścieżka rowerowa będą po 
jednej stronie obiektu. Etap pro-
jektowania rozpoczynamy od 
ronda Solidarności, następnie 
wiadukt zostanie wybudowany 
w miejscu obecnego obiektu, in-
westycje realizujemy do skrzyżo-
wania z ul. Prusa. Skrzyżowanie 
zostanie przebudowane ale bę-
dzie to skrzyżowanie trójwloto-
we, nie jest planowana budowa 
ronda w tym miejscu – zazna-
cza Burdon. 

Pruszkowscy włodarze ne-
gatywnie zaopiniowali to roz-
wiązanie. Przypomnijmy, że 
w 2016 r. wiceprezydent Prusz-
kowa Andrzej Kurzela zaznaczał, 
że MZDW powinno zastanowić 
się nad kompleksowym rozwią-
zaniem dla całego układu drogo-
wego łączącego Al. Jerozolimskie 

z autostradą A2. – Obok nowe-
go wiaduktu należy rozważyć 
przebudowę ronda na dwupa-
smowe oraz poszerzenie ul. Po-
znańskiej. Trzeba na to spojrzeć 
kompleksowo, stworzyć projek-
ty i sukcesywnie je realizować 
– zaznaczał Andrzej Kurzela. 

Dziś miasto podtrzymuje tą
opinię. –  Nie uzgodniliśmy pro-
jektu, który został nam przedsta-
wiony. Niestety zgodnie z pro-
cedurą nasze zdanie jest tylko 
opinią, a nie jest wiążące. Wiążą-
ce jest zdanie starostwa, a z te-
go co nam wiadomo starostwo 
uzgodniło już projekt. To jest pro-
blem, bo uważamy, że należy wy-
brać rozwiązanie przyszłościowe. 
Co najmniej powinien być zacho-
wany ten stan, a docelowo układ 
taki, który miasto Pruszków za-
projektowało w koncepcji (węzeł 
komunikacyjny z bezkolizyjny-
mi wjazdami i zjazdami w Al. Je-
rozolimskie i al. Wojska Polskie-
go – przyp. red.) – mówi nam 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Nie wiadomo jak będzie wyglądała 
tymczasowa organizacja ruchu na czas 
rozbiórki i budowy nowej przeprawy 
w ciągu ul. Poznańskiej.  
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W budżecie mamy zapisane zadanie dotyczące rozpoczęcia odbudowy pałacu. 
Zleciliśmy wykonanie ekspertyzy umożliwiającej odtworzenie fundamentów. 
Chcielibyśmy w tym roku rozpocząć dzieło odbudowy tego obiektu – o odbudowie 
Białego Pałacu mówi Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa.
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Ż Ó Ł W I N
Dramatyczne sceny 
rozegrały się w czwartkowy 
wieczór w Żółwinie. 
54-letni mężczyzna 
zaatakował rowerzystę 
maczetą. Poszkodowany 
trafi ł do szpitala.

D o zdarzenia doszło 
3 maja po godz. 18 
w Żółwinie. – Para 
wybrała się na wy-

cieczkę rowerową. Mężczyzna 
zauważył samochód zaparko-
wany w lesie. 35-latek zwrócił 
uwagę kierowcy, że do lasu nie 

powinno wjeżdżać się samo-
chodem. 54-letni kierowca wy-
ciągnął z samochodu maczetę 
i uderzył w rękę 35-latka. Po-
szkodowany trafi ł do szpitala. 
Jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. 

54-latek uciekł z miejsca zda-
rzenia. – Po godzinie 19.00 za-
trzymaliśmy go w Nadarzynie 
– dodaje podkom. Kańka. Agre-
sywny mężczyzna trafi ł na trzy 
miesiące do aresztu. Sprawą 
zajmuje się prokuratura. [AZ] 

54-latek zaatakował 
rowerzystę maczetą 

Chcą zagospodarować 
teren wokół Utraty

 Anna ZWOLIŃsKa 

P R U S Z KÓ W
Władze Pruszkowa chcą 
kontynuować projekt 
dotyczący nasadzeń
zieleni na terenie 
miasta. Radni wyrazili 
zgodę na podpisanie 
porozumień z zarządem 
województwa 
mazowieckiego 
i powiatem pruszkowskim.

K ażdy, nawet najmniej-
szy skrawek zieleni 
w mieście jest waż-
ny. Na terenie Prusz-

kowa realizowany jest projekt 
związany m.in. z uporządko-
waniem pasów zieleni wzdłuż 
najważniejszych dróg. Dzięki 
temu wykonano nowe nasadze-
nia wzdłuż al. Wojska Polskiego 
czy ul. Plantowej. 

Władze Pruszkowa chcą kon-
tynuować ten projekt. W tym 
celu na ostatniej sesji rady mia-
sta zwrócili się do radnych 
o wyrażenie zgody na zawarcie
porozumienia nie tylko z po-
wiatem pruszkowskim, ale i za-
rządem województwa mazo-
wieckiego. – Wyrażenie zgody na 

zawarcie porozumienia ma na 
celu realizację projektu polega-
jącego na rewitalizacji terenów 
położonych wzdłuż rzeki Utraty 
w Pruszkowie, będących własno-
ścią województwa mazowiec-
kiego, a jednocześnie zawarcia 
porozumienia, w ramach któ-
rego w Pruszkowie na terenach 

będących we władaniu samorzą-
du województwa mazowieckie-
go dokonanie nasadzeń drzew 
liściastych, krzewów, wykona-
nie rabat  i ścieżki pieszo-ro-
werowej, która jest projektowa-
na wzdłuż koryta rzeki Utraty 
– mówił na sesji Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Zaprojektowana i uporząd-
kowana zieleń będzie miała 
szczególne znaczenie nie tylko 
przestrzenne, ale również bę-
dzie sprzyjać poprawie klimatu 
miasta i stworzy bariery chro-
niące przed zapyleniem i hała-
sem – dodał. 

Radni wyrazili również zgo-
dę na zawarcie podobnego po-
rozumienia z władzami powiatu 
pruszkowskiego. Wiele wskazuje 
na to, że miastu uda się pozyskać 
zewnętrzne środki na realizację 
zadań związanych z zagospoda-
rowaniem zieleni w Pruszkowie. 
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W I A D O M O Ś C I04
Znamy kolejnego najemcę centrum 
handlowego Nowa Stacja w Prusz-
kowie. Do sporego już grona znanych 
marek dołącza Pizza Hut! Nowa Stacja 
będzie nie tylko centrum zakupowym, 
ale także miejscem, gdzie można miło 
spędzić czas i smacznie zjeść. Zapro-
jektowaliśmy wygodny i przestronny 

foodcourt. Pracujemy nad bogatą i zróż- 
nicowaną ofertą kulinarną. Wśród 
naszych najemców znalazła się jedna  
z największych sieci restauracyjnych 
na świecie, czyli Pizza Hut – czytamy 
na facebookowej stronie Nowej Stacji. 
Galeria powstaje w rejonie ulic Staszica, 
Sienkiewicza i Stalowej. Obiekt ma być 

P R U S Z K Ó W 

Pizza Hut 
w Nowej Stacji! 

gotowy w drugiej połowie tego roku.  
W Nowej Stacji poza Pizza Hut znaj-
dziemy m.in. KFC, a także Multikino, 
H&M, Jysk, Carrefour, CCC, RTV Eu-
ro AGD, Vision Express, Orange, Play, 
Fitness Zdrofit, Salę Zabaw Fikołki, 
Czas na Herbatę, Uczy i Bawi, TUI, 
Swiss, YES, Empik, Deichmann. [Red.] 

W Podkowie pojawił 
się stół do Teqballa 

P O D K O W A  L E Ś N A 
Lubicie piłkę nożną?  
A może jeszcze chętnie 
gracie w tenisa stołowego? 
Zastanawialiście się kiedyś 
czy jest możliwe połączenie 
tych dwóch dyscyplin?  
Jest! I już sami możecie  
się przekonać jaka to 
świetna zabawa.

S tół do teqballa, bo tak 
nazywa się połącze-
nie piłki nożnej i teni-
sa stołowego pojawił 

się w Podkowie Leśnej. Co cie-
kawe to pierwszy stół do tej dys-
cypliny jaki pojawił się w Polsce. 

– Stół przyjechał z Węgier, bo Wę-
grzy wymyślili tę nową dyscyplinę 
sportu – połączenie ping ponga 
z piłką nożną – zaznacza Artur Tu-
siński, burmistrz Podkowy Leśnej. 

Teqball to zupełna nowość 
i warto poznać zasady gry. Te 
znajdziecie na facebookowym 
fanpage'u Teqball Poland. A co 
jeśli ta dyscyplina nie przypa-
dła wam do gustu? Spokojnie stół 
do teqballa jest wielofunkcyjny! 
Wystarczą dwie lub cztery osoby 
i świetna zabawa gwarantowana. 

Jeśli chcecie spróbować swoich 
sił to odwiedźcie strefę aktyw-
ności na terenie podkowiań- 
skiego MOK-u. [AZ] 
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swojego miasta
R E G I O N

Wystartowała kolejna 
edycja kampanii „Kręć 
kilometry”. Jeśli lubisz 
aktywnie spędzać czas 
włącz się do zabawy!

B iegasz, jeździsz na 
rowerze, dużo spa-
cerujesz? Pływasz 
kajakiem, jeździsz 

na rolkach lub uwielbiasz nor-
dic walking? A może chcesz się 
w końcu ruszyć z kanapy, ale 
brakuje ci motywacji? Pobierz 
aplikację „Kręć kilometry” i po-
konuj swoje rekordy. Każdy ki-
lometr się liczy.

Kampania społeczna „Kręć ki-
lometry” jest organizowana przez 
fundację Allegro All for Planet. 
Zabawa promuje głównie jazdę 
na rowerze. Na uznanie mogą 
również liczyć wszyscy, którzy 
wolny czas, zamiast przed te-
lewizorem, spędzają aktywnie 
na świeżym powietrzu: biega-
jąc, spacerując, uprawiając nor-
dic walking czy właśnie jeżdżąc 
na rowerze. Pokonując specjal-
ne wyzwania możesz zdobyć 

nagrody dla siebie. A kilometry, 
które pokonasz mogą przynieść 
nagrodę dla wybranego przez 
ciebie miasta. – W miejscowo-
ściach, które zdobędą najwięcej 
kilometrów w rankingu posta-
wimy… klimatyczne parkingi 
rowerowe wyposażone w samo-
obsługowe stacje naprawcze! 
– podkreślają organizatorzy. 
Nagrody trafią do pięciu miej-
scowości, które zgromadziły 
najwięcej kilometrów. 

Więcej informacji o akcji i apli-
kacjach Kręć kilometry oraz En-
domodo oraz aktualny ranking 
miejscowości znajdziesz na www.
kreckilometry.pl/rywalizacja. [AZ]
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Antoni Syrek-Dąbrowski 
w Milanówku

S T A N D - U P 
Miłośnikom stand-upu 
nie trzeba przedstawiać 
tego komika. Znany  
z ciętego języka, braku 
poszanowania dla 
tematów tabu, swój 
program zaprezentuje  
w Starym Kinie  
w Milanówku.

A ntoni Syrek-Dąbrow-
ski to improwizator, 
scenarzysta i aktor. 
– Działa na scenie ko-

mediowej od 2010 roku. Zaczy-
nał jako stand-upper w takich 
programach jak: HBO Stand-
-up Comedy Club, obu sezonach 
Comedy Central Prezentuje: 
Stand-up!, Tylko dla dorosłych 
w TVP2 oraz Roaście Kuby Wo-
jewódzkiego w TVN. Udało mu 
się również zakwalifikować do 
anglojęzycznego programu 
Stand-up Express – czytamy 
w jego biogramie.

W Milanówku komik zapre-
zentuje program „Norma”. Za-
nim jednak zobaczymy go na 
scenie, przed publicznością 

pojawi się nieco mniej znany, 
ale świetnie zapowiadający 
się Robert Sztygowski. – Jeże-
li lubicie bezkompromisowe, 
ostre, pełne energii występy, 
to... Robert raczej Wam się nie 
spodoba – przewrotnie zapo-
wiadają organizatorzy.

Wieczór ze stand upem w Mi-
lanówku już 18 maja. Początek 
o godz. 20.00 w Starym Kinie 
przy ul. Piłsudskiego. Bile-
ty można nabyć przez serwis 
koncertomania.pl. [Red.]
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Rok na budowie Park of Poland. 
Suntago Wodny Świat coraz bliżej

R E G I O N
5 maja 2017 roku – to właśnie 
tego dnia we Wręczy pod 
Mszczonowem ruszyła 
budowa I etapu Park of 
Poland. Po 12 miesiącach 
możemy już mówić o wielu 
zamkniętych etapach prac. 
Widać to zresztą gołym 
okiem, ponieważ coraz 
wyraźniej zarysowuje się 
kształt parku wodnego 
Suntago Wodny Świat,  
który pierwszych gości 
powita już w 2019 roku. 

P o miesiącach prac sku-
pionych głównie pod 
ziemią, postępy na bu-
dowie Suntago Wodne-

go Świata stają się coraz bardziej 
zauważalne. Zakończyły się już 
prace ziemne związane z wyko-
pami, a także wszystkie prace fun-
damentowe. Wykonanych zostało 
już 85 proc. żelbetowych niecek 
basenowych wraz z technologią 
uzdatniania wody i oświetlenia 
basenów. Nad połową piwnic za-
mknięte są stropy, a bryły głównej 
kuchni i tarasu widokowego zo-
stały ukończone. Zainstalowano 
też ostatni z sześciu dźwigów wie-
żowych i każdego dnia widać, jak 
obiekt nabiera kształtów.

Od początku budowy przy pro-
jekcie pracuje codziennie oko-
ło 300 osób. Dotychczas wylano  
16 000 m szesc. betonu i wykorzy-
stano 2250 ton stali zbrojeniowej. 
To objętość porównywalna ze 100 

tysiącami wanien i masa równa 
600 hipopotamom.

W drodze do Wręczy jest ponad 
700 palm, które utworzą nieba-
wem tropikalny ogród w strefach 
Jamango i Relaks. Na razie przy-
płynęły one do Rotterdamu, gdzie 
będą przychodziły okres aklima-
tyzacji przed dostawą do obiektu.

Obecnie wybierani są wyko-
nawcy do następnych etapów 
działań. Trwają procedury prze-
targowe związane z realizacją  
9 hektarów parkingu wraz z nsta-
lacjami mu towarzyszącymi. 
Wybierani są także wykonawcy 
konstrukcji stalowych, dachów 

i fasad szklanych, których ele-
mentem będą także szklane da-
chy, rozsuwane w pogodne dni.

W najbliższym czasie wybrani 
zostaną wykonawcy w zakresie 
kompletnej technologii uzdat-
niania wody basenowej, wenty-
lacji i klimatyzacji, jak również 
wewnętrznych instalacji wod-
no-kanalizacyjnej i instalacji 
elektrycznej. Inwestor podpisał 
umowę na budowę stacji LNG, 
która będzie głównym źródłem 
dostawy gazu do parku wodne-
go. Planowane są także prace wy-
kończeniowe na poziomie parteru 
i pierwszego piętra.

Od początku prac nad projek-
tem Park of Poland, inwestycja 
ma duże wsparcie władz lokal-
nych. Dowodem może być roz-
poczęta w marcu budowa drogi 
łączącej Suntago Wodny Świat 
z obwodnicą Żyrardowa, za którą 
odpowiedzialne są miasto Msz-
czonów i Gmina Radziejowice. 
Fundusze na budowę drogi przy-
znane zostały przez samorządy, 
Urząd Wojewody Mazowiec-
kiego oraz Sejmik Wojewódz- 
twa Mazowieckiego. W skład in-
westycji wchodzić będą także 
ścieżki rowerowe oraz most na  
rzece Okrzeszy. [Inf. pras.]
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W A R S Z T A T Y
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Pruszkowie zaprasza 
wszystkie dzieci na 
warsztaty ilustratorskie. 
Podczas  spotkania dzieci 
stworzą ilustracje do bajek, 
które znajdą się w książce 
Dzieci Dzieciom.

W ydawnictwo So-
fijka chce wydać 
kolejną już książ-
kę charytatywną. 

Pierwsza pozycja „Gwiezdne 
marzenia” okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Autorami bajek są 
osoby piszące zawodowo i te, 
które po „pióro” sięgają hobby-
stycznie. Po sukcesie pierwszej 
publikacji przyszła pora na stwo-
rzenie kolejnego tomu. 

Teraz w rolę pisarzy i ilustra-
torów wcielą się dzieci. – Ideą 
projektu jest stworzenie książki, 
której autorami i ilustratorami 
będą dzieci i przekazanie jej do 
szpitali dziecięcych za pośred-
nictwem Fundacji Zaczytani 
oraz domów dziecka i biblio-
tek. Premiera książki planowana 
jest na 8 września – zazna- 
czają organizatorzy. 

Warsztaty w MDK są jednym 
z elementów projektu. Do książki 
wybrano już 32 bajki. Kilka z nich 
stworzyły dzieci z naszej oko-
licy: „Podróż po osiedlu” (Maja 
Wróblewska i Julia Suchłabowicz, 
10 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Milanówku), „Niezwykła Po-
lana” (Zuzanna Kosińska, 11 lat, 

Dzieci stworzą książkę  
dla dzieci

Szkoła Podstawowa nr 6 w Gro-
dzisku Mazowieckim), „Magicz-
ne drzwi” (Zofia Wiergiles, 10 lat, 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Familia w Brwinowie), „Dziel-
na owieczka” (Zosia Kolmus, 10 
lat, Szkoła Promienie w Nada-
rzynie), „Idąc za głosem serca” 
(Dominik Marinković, 10 lat, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mila-
nówku), „Bajka o ślimaku” (Kuba 
Kaczmarek, 10 lat. Niepublicz-
na Szkoła im. Leonarda da Vin-
ci w Książenicach).

Teraz przyszła pora na stwo-
rzenie ilustracji, w czym pomo-
gą warsztaty. – Na warsztaty 
zapraszamy wszystkich chęt-
nych uczestników w wieku 5 – 18 
lat. Dzieci od 8 roku życia mogą 
zostać pod naszą opieką. Moż-
na zabrać swoje ulubione kredki 
czy flamastry. Warsztaty popro-
wadzi Anka Żaczek Siwczuk, 
graficzka i ilustratorka odpo-
wiedzialna za stronę graficzną 
książki charytatywnej – pod-
kreślają organizatorzy

Na warsztaty obowiązują zapi-
sy: www.dd-warsztaty.evenea.pl 
lub telefonicznie: 22 758 81 28.

Zajęcia odbędą się 18 maja 
w godz. 18.00 – 20.00 w MDK. [AZ]
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Pruszkowski Klub Filmowy to cykl po-
kazów, który od lat jest organizowany 
przez Społeczne Stowarzyszenie Fo-
rum Pruszków. Seanse można oglądać 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Nieba-
wem MOK zmieni siedzibę, a co za 
tym idzie zmieni się również miejsce 
seansów. – Będzie to ostatni pokaz w 

Miejskim Ośrodku Kultury na ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej. Od czerwca 
ruszamy w Centrum Kultury i Sportu 
przy Zniczu – informują organizato-
rzy. „Bezlitosny” to opowieść o nar-
kotykowym bossie koreańskiego pół-
światka, który odsiaduje wyrok w wię-
zieniu. Pewnego dnia w zakładzie 

K I N O

Ostatni pokaz PKF 
w MOK-u

karnym pojawia się młody chłopak, któ-
ry szybko zaprzyjaźnia się z doświadczo-
nym gangsterem. Po wyjściu na wolność 
obaj mężczyźni łączą siły i opanowują 
rynek narkotykowy w Seulu. Ich wza-
jemna lojalność zostanie wystawiona na 
próbę... O tym jak skończy się ta historia 
dowiecie się już 12 maja o godz. 18. [AZ] 
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Jest przetarg na 
wyposażenie raszyńskiej 

hali sportowej
 SeWerYn DĘBIŃsKI 

R A S Z Y N
Budowa hali sportowej 
w Raszynie jest już na tak 
zaawansowanym poziomie, 
że gmina ogłosiła przetarg 
na dostawę i montaż 
wyposażenia. Co takiego 
pojawi się wewnątrz 
obiektu? Kiedy po raz 
pierwszy mieszkańcy 
będą mogli skorzystać 
z przywylei nowej hali?

P raktycznie budowa hali 
sportowo-widowisko-
wej dobiega końca. We-
wnątrz budynku trwają 

prace wykończeniowe. Na tę chwi-
lę pogoda sprzyja, więc rokowa-
nia w związku z terminowym 
zakończeniem prac budowla-
nych są dobre. – Prace budow-
lane mają zakończyc się do końca 
września. Według fi rmy realizu-
jącej to zadanie termin ten nie 
jest zagrożony. Ale po skończe-
niu prac obiekt trzeba odebrać, 
a odbiory też trwają odpowiedni 
czas. Z reguły do dwóch miesięcy. 
Natomiast dostawę i montaż wy-
posażenia planujemy zrealizować 

do września. Mamy nadzieję, że 
uda się dotrzymać tych termi-
nów, oczywiście jeśli po drodze 
nie wystąpią nieoczekiwane pro-
blemy – mówi wójt gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba.

Sam teren wokół budynku wy-
gląda zupełnie inaczej niż jesz-
cze do niedawna. W styczniu 
i lutym nie można było prowa-
dzić prac związanych z wykony-
waniem elewacji, a to z uwagi na 
pogodę. Jednak niedługo później 
roboty ruszyły z kopyta. Obok ha-
li powstaja parkingi, oświetlenie 
terenu, pojawiła się tablica wyni-
ków, obiekt jest cały otynkowany, 
są też szklane płyty elewacji. Jak 
wspomnieliśmy na samym wstę-
pie, wewnątrz obiektu trwają już 
tylko prace wykończeniowe.

Ale wróćmy do tematu wypo-
sażenia. Zadanie to podzielono 
na pięć części: dostawę i mon-
taż sprzętu sportowego, mebli 
oraz innych elementów wnętrz, 
sprzętu informatycznego, dosta-
wę maszyny czyszczącej i wypo-
sażenia łazienek.

W skład pierwszej części, czy-
li sprzętu sportowego wejdzie 
głównie wyposażenie siłowni, 
czyli takie elementy jak: stojak 

na magnezję, zestaw sztang i cię-
żarków, wszelkiego rodzaju sto-
jaki, hantle, ławki, piłki lekarskie, 
ring bokserski, worki treningowe, 
suwnica do ćwiczenia nóg, mo-
dlitewnik, bramka wielofunkcyj-
na, bieżnie.

Zamówienie dotyczące me-
bli dotyczy m.in. lady recepcyj-
nej, zestawu krzesełek, szafek 
treningowych, mównicy, więk-
szych stołów i mniejszych stoli-
ków, wieszaków itp.

Urządzenia informatyczne to 
m.in. laptopy, komputery stacjo-
narne, routery. O czystość zadba 
maszyna jednotarczowa z odsysa-
niem i napędem. Tego typu sprzęt 
zobaczycie najczęściej w gale-
riach handlowych. Jej wydajność 
czyszczenia sięga 2 tys. m kw. na 
godzinę pracy. Natomiast w stan-
dardzie wyposażenia łazienek bę-
dą: dozowniki mydła, pojemniki 
na ręczniki papierowe, elektrycz-
ne suszarki do rąk oraz włosów 
i inne elementy.

Termin wykonania tego zamó-
wienia określono na 40 dni od dnia 
podpisania umowy z wykonawcą. 
Jak informował wójt gminy Raszyn 
cała hala wraz z wyposażeniem ma 
być gotowa do września.

Co dalej z Białym Pałacem?
P I A S TÓ W

Willa Adelajda, znana 
jako Biały Pałac to dla 
mieszkańców Piastowa 
budynek-symbol. Dziś 
można go podziwiać 
jedynie na fotografi ach. 
Władze miasta chcą 
odbudować ten obiekt.

B iały Pałac mieścił się 
przy ul. Godebskie-
go. Willa powstała na 
początku ubiegłego 

wieku i należała do rodziny ar-
chitekta Brunona Paprockie-
go, który zaprojektował willę 
wraz z oficynami. Paprocki 
z żoną Adelajdą i czwórką dzie-
ci mieszkali w Piastowie przez 
kilka lat. Nowym właścicie-
lem zabudowań było Wojsko 
Polskie. Po II wojnie świato-
wej budynek poszedł w zapom-
nienie. Ostatnia ściana pała-
cu legła w gruzach w czerwcu 
2013 r. Kilka miesięcy później 
pozostałości budynku rozeb-
rano. Gruz na działce zalegał 
przez kolejne lata, w końcu 
został uprzątnięty. 

Władze Piastowa już pod ko-
niec ubiegłego roku zapowie-
działy, że planują odbudowę 
Białego Pałacu. Na jakim eta-
pie są przygotowania? – Biały 
Pałac czeka na swój dobry czas. 
W pierwszej kolejności chcemy 
odnowić trzy ofi cyny. Ujęliśmy 
je w programie „odnowy tkanki 
mieszkaniowej”. Jeśli uzyskamy 
dofi nansowanie to te budynki 
zyskają nowy wygląd – mó-
wi nam Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. 

Co z samym Białym Pałacem? 
– W budżecie mamy zapisane 
zadanie dotyczące rozpoczęcia 

odbudowy pałacu. Zleciliśmy 
wykonanie ekspertyzy umoż-
liwiającej odtworzenie funda-
mentów. Chcielibyśmy w tym 
roku rozpocząć dzieło odbu-
dowy tego obiektu – zaznacza 
Szuplewski. – Będziemy szu-
kać też prywatnego partnera 
do odbudowy, bo gminy nie stać 
w tej chwili na realizację takiego 
przedsięwzięcia. Chyba, że znaj-
dziemy dofi nansowanie na ta-
kie zadanie, bo obecnie nie ma 
programu do którego mogliby-
śmy aplikować – dodaje.

Dziś jeszcze nie wiadomo co 
znajdzie się w Białym Pałacu. 
Władze miasta chcą skonsulto-
wać to z mieszkańcami. – Jest 
idea, by zapytać o to mieszań-
ców i z takim zamiarem się nosi-
my. To jest takie dobro wspólne 
i każdy ma sentyment do tego 
obiektu. Mamy nadzieję że ja-
koś zdefi niujemy obszary prze-
znaczenia Białego Pałacu. Jako 
mieszkaniec Piastowa nie wy-
obrażam sobie, by ten obiekt był 
w całości komercyjny. Musi peł-
nić jakąś funkcję publiczną – za-
znacza Szuplewski. [AZ]
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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          

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  
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W ten weekend gratka 
dla maniaków motoryzacji! 

 SeWerYn DĘBIŃsKI 

N A D A R Z Y N
W dniach 12-13 maja 
odbędzie się piąta edycja 
Oldtimer Warsaw Show. 
Hala targowa będzie 
wypełniona po brzegi 
zabytkowymi pojazdami. 
Ale to nie wszystko. 
Przygotowano również 
atrakcje towarzyszące. 
Sprawdźcie co takiego 
na Was czeka. 

Zacznijmy od liczb. 300 
wystawców, 2000 aut 
na ponad 50 tys. m kw. 
w dwóch halach oraz... 

kolejne 50 tys. m kw. terenu na 
atrakcje zewnętrzne. Co więcej 
targi będą dobrą okazją na to, 
by kupić lub sprzedać zabytko-
wy pojazd. Natomiast pasjonaci 
motoryzacji będą mogli z bliska 
zobaczyć legendy szos. Organi-
zatorzy twierdzą, że będzie to 
największe w Polsce wydarze-
nie dla kolekcjonerów i wielbi-
cieli odtimerów. 

Odwiedzający będą mogli po-
dziwiać o klasyki z lat 20. i 30., sa-
mochody z czasów wojny, a także 
powojennych królów szos zarów-
no z „zachodu”, jak i zza żelaznej 
kurtyny. Doskonałą okazją dla 
wszystkich posiadaczy zabytko-
wych aut będzie także giełda czę-
ści, gdzie właściciele oldtimerów 

będą mogli zapolować na, często 
wyjątkowo trudne do zdobycia, 
części do zabytkowych pojazdów. 

W programie wydarzenia znaj-
dą się także pokazy prac renowa-
cyjnych – m.in. cynowania. Dla 
zaspokojenia głodu i pragnie-
nia uczestników tych wydarzeń 

organizator przygotował także Fe-
stiwal Piwa i Food Trucków. Po-
jawi się również strefa militarna. 

Szczegóły na temat tego wy-
darzenia sprawdzicie na stro-
nie www.oldtimerwarsaw.com.

Impreza odbędzie się w Ptak 
Warsaw Expo w Nadarzynie.

Drogowe podsumowanie majówki 
R E G I O N

Dla wielu osób była to 
wyjątkowo długa majówka. 
Policjanci podsumowali 
10  dni na drogach. 
Nie brakowało interwencji... 

P olicyjne działania 
„Bezpieczny majowy 
weekend 2018” trwa-
ły od 27 kwietnia do 

6 maja. Funkcjonariusze dba-
li o to, by na drogach panował 
ład i porządek.

O tym jak minął weekend 
majowy na drogach powiatu 
grodziskiego poinformowa-
ła asp. sztab. Katarzyna Zych 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Maz. – Na dro-
gach powiatu grodziskiego 

w tym czasie mundurowi byli 
wzywani tylko do jednego wy-
padku, do którego doszło 6 maja 
na autostradzie A2. Po zderze-
niu trzech aut do szpitali trafi -
ły trzy pasażerki tych pojazdów 
– wylicza policjantka. 

W trakcie kontroli policjanci 
złapali również pięciu kierow-
ców samochodów oraz dwóch 
motocyklistów i 16 rowerzy-
stów, którzy prowadzili pod 
wpływem alkoholu.

Podobny bilans rysuje się na 
drogach powiatu pruszkowskie-
go. – Podczas 10 dni na drogach 
powiatu pruszkowskiego odno-
towano 49 zdarzeń drogowych. 
Doszło do 48 kolizji i jednego 
wypadku, w który została ranna 
jedna osoba. Policjanci zatrzy-
mali 8 nietrzeźwych kierują-
cych, w tym 39-latka który miał 
prawie cztery promile alkoho-
lu w organizmie – podaje pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [SD] 

Pruszkowski Bieg Wolności coraz bliżej
B I E G A N I E

Przed nami już piąta edycja 
Pruszkowskiego Biegu 
Wolności. Impreza odbędzie 
się 27 maja o godz. 10.00. 
Jeśli lubicie biegi 
i rywalizację wpiszcie 
się na listę startową już 
dziś. Czas jest ważny, bo 
liczba pakietów startowych 
jest ograniczona.  

P ruszkowski Bieg Wol-
ności zapisał się już 
w kalendarzu imprez 
biegowych  naszej 

okolicy. Co roku lista startowa jest 
zapełniona do ostatniego miejsca. 
Biegaczom towarzyszy również 
spore grono kibiców, którzy za-
grzewają biegaczy do walki. 

Do imprezy pozostało nie-
wiele ponad dwa tygodnie. Na 

liście startowej jest już prawie 
100 zawodników. Jeśli chcecie 
wziąć udział w biegu możecie 
zarejestrować się przez stronę 
www.pruszkowbiega.pl lub za-
pisać się w biurze zawodów tuż 
przed startem biegu, o ile będą 
jeszcze wolne miejsca. Koszt pa-
kietu startowego to 60 zł przy 
rejestracji online i 70 zł przy za-
pisie w biurze zawodów. 

Biegacze do pokonania będą 
mieli dystans 10 km. Na naj-
lepszych będą czekały nagro-
dy. Start biegu o godz. 10.00 na 
terenie stadionu Znicza. [AZ]
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W I A D O M O Ś C I

      
  

0707P R O M O C J A

Raszyn, dnia 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Raszyn  

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty 

Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr X/94/15 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe  w Gmi-
nie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej, w wyniku Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi  
i ul. Willowej, w granicach oznaczonych na rysunku planu, które obejmują:

– zachodnią część działki nr ew. 208/8, działkę nr ew. 142/10, wschodnią część działki  
nr ew. 142/11, zachodnią część działek nr ew.: 142/12 i 144/12, wschodnie części działek 
nr ew.: 146/6, 146/7 i 146/11, działkę nr ew. 146/10, zachodnią część działki nr ew. 146/17 
oraz środkowe części działek nr ew.: 148/4, 148/5, 205, 153/1, 155/1 i 157/8  w obrębie 
Falenty Nowe,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 maja do 22 czerwca 2018 r. 
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro 
(tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu  4 czerwca 2018 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 
2a, pok. 102

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy  
www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy 
Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  6 lipca 2018 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2  
i 3 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 
(Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeń-
stwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzę-
du Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu 
w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 
2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz ozna-
czenie nieruchomości. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie 
ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.        

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta 

mgr Michał Kucharski

 

 
 
 
 

OD 1 MAJA W DNI WOLNE PRZEWÓZ 
ROWERU ZA DARMO! 

 

Od dnia 1 maja 2018 r.  Warszawska Kolej Dojazdowa 
wprowadziła ofertę skierowaną do niezmotoryzowanych 
amatorów dwóch kółek.  
W weekendy (tj. sobotę i niedzielę) oraz święta                             
(dni ustawowo wolne od pracy) pasażer posiadający 
ważny bilet na przejazd pociągiem WKD, może 
przewieźć jeden rower, bez konieczności zakupu biletu 
na przewóz roweru. 
 
WKD zachęca do aktywności sportowej i korzystania                    
z ww. oferty. 
 
 

Więcej informacji można uzyskać w kasach biletowych 
WKD oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl 
 
 
 

 

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 
Pruszkowa – Szmaragdowa”, informuję o wyznaczeniu drugiego terminu dyskusji 
publicznej nad rozwiązaniami przyjętym w projekcie planu – zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.).

Wyłożenie projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
trwa od 30 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko udostępniony jest w ww. terminie (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Druga dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w dniu 21 maja 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:30.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony jest także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ 
patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018. 

Uwagi do planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta 
Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 4 czerwca 2018 r.

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

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy,  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:  
do 4 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta 
Pruszkowa zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.
gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018 Obwieszczenie 
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Biuletyn prZyGotowywany i redaGowany prZeZ GminĘ Brwinów. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedZialności Za JeGo treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Dwa festyny strażackie

S trażacy z Brwinowa 
od godz. 12 zaprasza-
ją na dzień otwarty 
w budynku Ochotni-

czej Straży Pożarnej, który znaj-
duje się przy ul. Pszczelińskiej 3. 
W programie znalazło się zwie-
dzanie strażnicy – oglądanie 

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Brwinowa i Moszny zapraszają na dzień 
otwarty w sobotę 12 maja 2018 r. W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

samochodów i sprzętu strażac-
kiego, zwiedzanie Izby Pamię-
ci, konkurs wiedzy o tematyce 
związanej z ochroną przeciwpo-
żarową i kwalifi kowaną pierw-
szą pomocą, konkursy związane 
z działalnością straży pożarnej, 
gry, zabawy, konkursy sportowe, 

fi lmy instruktażowe o tematyce 
ochrony ppoż., pokaz musztry 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, grochówka strażacka.

Strażacy z OSP w Mosznie za-
praszają na piknik strażacki pod 
hasłem „Poznaj straż”. Od godz. 11 
funkcjonować będzie rowerowe 

OGŁosZenia

Nowa droga 
w Parzniewie

Rozpoczęła się 
budowa ulicy Wolności 
w Parzniewie. Prace 
powinny się zakończyć 
najpóźniej w pierwszych 
dniach października.

N owa droga w Parz-
niewie powsta-
je wzdłuż osiedli 
Twój Parzniew, na 

odcinku od ul. Solidarności 

do ul. Młodości. Zakres prac 
obejmuje m.in. budowę as-
faltowej jezdni, chodnika 
oraz ciągu pieszo-rowe-
rowego, 64 miejsc parkin-
gowych (w tym 4 dla osób 
niepełnosprawnych). Zo-
stanie też wybudowana ka-
nalizacja deszczowa oraz 
oświetlenie. Koszt prac 
zgodnie z umową wyniesie 
2 082 390,00 zł. (PR)

miasteczko ruchu drogowego. 
W godzinach 12-15 w progra-
mie są pokazy strażackie, wy-
stawa wozów bojowych, zabawy 
dla dzieci, nauka pierwszej po-
mocy we współpracy z Funda-
cją Wsparcia Ratownictwa RK, 
a także ognisko. (PR)



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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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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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. 
Telefon 728-430-774 

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

 ► 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 

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

 ► Osoby do sprzątania Wspólnot 
mieszkaniowych w Pruszkowie, 
Piastowie, Ursusie 
tel.: 604-291-152, 22 823-19-87 

 ► Panie do sprzątania biur 
z okolic Parzniewa, Żbikowa, 
ul. Kredkowa w Pruszkowie 
tel.: 604-291-152, (22) 823-19-87 

 ► Zatrudnię  na obiekt 
handlowy w Brwinowie 
detektywa sklepowego. 
System zmianowy 8 godz. 
Stawka 15,50 zł brutto. 
Kontakt: 695 330 619 
arkadiusz.zietala@konsalnet.pl  

 ► Zatrudnię  na obiekt 
handlowy w Milanówku. 
System zmianowy 8 i 12 godz. 
Stawka 15,50 zł brutto. 
Kontakt: 695 330 619 
arkadiusz.zietala@konsalnet.pl  

 ► Zatrudnię  na obiekt 
handlowy w Piastowie. 
System zmianowy 9 i 12 godz.
Stawka 15,50 zł brutto. 
Kontakt: 695 330 619 
arkadiusz.zietala@konsalnet.pl  

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

 ► Zatrudnię Panią 
z doświadczeniem 
do sklepu mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie 
3700 zł miesięcznie. 
Wyżywienie gratis. 
Informacje: 504-029-507 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w promocji tel.: 535-487-338 

 ► Dom w Regułach + działka 915 m. 
+ garaż 30 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 

 ► Sprzedam mieszkanie spółdz. 
własn. w Piastowie w bloku 
z 1972 r. 46,40 m2, piętro 
III/IV. Stan do zamieszkania. 
tel.: 501-056-369 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Poszukuję do wynajęcia dom 
w Podkowie Leśnej, wolnostojący, 
umeblowany, może być od zaraz. 
Katarzyna (osoba prywatna): 
732-796-100 

 ► 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 

Rekreacja

 ► Mazury 7 dni 600 zł las, jezioro, 
kameralnie. Tel.: 896-211-780. 
www.szczepankowo.pl 

Sprzedam

Firma sprzeda komplet 
używanych mebli biurowych
w b. dobrym stanie. 
Tel.: 602-229-046 

 ► Sprzedam ogródek w Kajetanach 
tel.: 604-581-780 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

Dam pracę

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

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

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

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

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

 ► Szlifi erza: wałki, otwory, 
płaszczyzny w Pruszkowie. 
Tel.: 606-742-496 

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

 ► Elektryk, pomiary 
elektryczne 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Meble na wymiar 
604-461-050 

 ► 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 

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 
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Zatrudnię 
pracowników 

ogólnobudowlanych 
do pracy na budowie 

w Pruszkowie.  

tel. 662-102-871

INFORMACJA  
o przetargu w trybie licytacji

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05–800 Pruszków, ul. Drzymały 30, ogłasza przetarg 
publiczny w trybie licytacji na:
,,sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego”.
SKODA Octavia I nr rejestracyjny – WPR79K2,
Rok produkcji – 2006, Przebieg (km) – 325 571
Cena Wywoławcza – 2700 zł, Wadium – 270 zł
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2018 r. o godzinie 1200  w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się 
na urzędowej tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej www.bip.powiat.pruszkow.pl. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 738 14 13–15.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, 

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)  
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, 
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), na okres od dnia 09 maja 2018 r. 
do dnia 29 maja 2018 r. został wywieszony wykaz nr 3/2018 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę.  

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 02.05.2018 r. do 23.05.2018 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud.A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do 
oddania w użyczenie. Wykaz został także zamieszczony 
na stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl.

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039


