
Pociągi wrócą pod koniec września. 
Nie dla Pruszkowa 
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R E G I O N
Choć tego typu  
informacji można  
było się spodziewać,  
to jednak to,  
co usłyszeliśmy  
od PKP PLK przerosło  
nasze oczekiwania.  
Ruch pociągów 
podmiejskich zostanie 
wznowiony pod koniec 
września, ale... nie  
dla Pruszkowa. 

O możliwości opóź-
nienia na remonto-
wanej linii kolejowej  
nr 447 na szlaku War-

szawa Włochy-Grodzisk Mazo-
wiecki mówiło się od dłuższego 
czasu. Z wnioskiem o przedłuże-
nie terminu zamknięcia torowego 
kilka tygodni temu do PKP PLK wy-
stąpił wykonawca prac. Kolejarze 
do prośby przychylili się częściowo. 
Jak czytamy w oficjalnym komuni-
kacie, pociągi podmiejskie zaczną 
kursować 24 września. Ale nie bę-
dą się zatrzymywać w Pruszkowie. 

KOLEJNE WYDANIE 10 SIERPNIA

– Do 3 września zakończą się za-
sadnicze prace związane z bu-
dową torów na trasie Warszawa 
Zachodnia-Grodzisk Mazowiec-
ki. Wówczas zaczną się jazdy 
próbne pociągów. Dla pasażerów 
rozkładowe kursy rozpoczną się  
24 września. Pociągi zatrzyma-
ją się na wszystkich przystankach 
z wyjątkiem Pruszkowa, gdzie pro-
wadzone będą jeszcze prace na 
peronie – informuje Karol Jaku-
bowski z biura prasowego PKP PLK. 

więcej na str. 2
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dni pozostały do zakończenia  
szkolnych wakacji! Korzystajcie  
ile możecie!42
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Poczta Polska nadal szwankuje, ale ma być lepiej
R E G I O N 

Problemy z terminowym 
dostarczaniem przesyłek, 
zarówno zwykłych 
jak i poleconych 
w naszym regionie trwa 
od kilku miesięcy. Z relacji 
czytelników wynika, że 
sytuacja się nie poprawia. 
Pocztowcy twierdzą inaczej.

B rak listów w skrzyn-
kach, nieawizowanie 
przesyłek, nieter-
minowe doręczenia  

– to problemy zgłaszane od wielu 
miesięcy przez naszych czytelni-
ków. Mimo upływu czasu sytu-
acja się nie poprawia. W ostatnich 
dniach otrzymaliśmy kolejną już 
prośbę o interwencję i pomoc, 
tym razem od mieszkanki Piasto-
wa. – Piszę w sprawie niekom-
petencji Poczty Polskiej. Otóż 
od około miesiąca nie dociera-
ją do mnie żadne listy. Dodam 
że czekam na około siedem li-
stów (polecony priorytet), listów 
z ważnych instytucji oraz ban-
ków. Poczta Polska nie pono-
si żadnej odpowiedzialności za 
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Z oficjalnych zapewnień PKP PLK 
wynika, że wykonawca prac na 
linii 447 zobowiązał się, że naj-
ważniejsze, także niezbędne 
dodatkowe prace, umożliwiają-
ce powrót pociągów na linię, zo-
staną wykonane do 3 września. 
– Równocześnie rozpoczną się 
odbiory infrastruktury oraz jaz-
dy testowe. Przywrócenie roz-
kładowego ruchu planowane jest  
24 września – zaznacza Jakubow-
ski. – Od 24 września pociągi na 
linii grodziskiej będą jeździły 
z prędkością 80 km/h. Kontynu-
owane będą prace wykończenio-
we na peronach i w przejściach 
podziemnych. We Włochach, 
Ursusie, Piastowie, Parzniewie, 
Brwinowie i Milanówku uru-
chomione zostaną tymczasowe, 
bezpieczne dojścia do peronów 
w poziomie szyn. Rozkład jazdy 
będzie uwzględniał takie rozwią-
zanie. Na stacji w Pruszkowie bę-
dzie jeszcze szeroki zakres prac. 
Roboty będą obejmowały peron 
i wiatę oraz przejście podziem-
ne. Po ich zakończeniu, otwarty 
będzie peron i drugi tor – dodaje. 

Czy „otwarcie drugiego toru” 
oznacza, że do tego momentu po-
ciągi kursować będą wahadłowo? 
Nie udało nam się uzyskać jed-
noznacznej odpowiedzi PLK w tej 
sprawie, a to, co usłyszeliśmy, bu-
dzi spore wątpliwości.  – Pociągi 
będą kursować według rozkła-
du jazdy. Zostanie on przygoto-
wany uwzględniając całkowicie 

sytuację na linii kolejowej. Pra-
ce trwają i nad jednym i na dru-
gim torem, więc trzeba wziąć na to 
poprawkę. Konkrety co do ruchu 
pociągów i tego jak będzie zorga-
nizowany ich przejazd. Coś więcej 
na ten temat powinniśmy wiedzieć 
na początku września – zaznacza 
Karol Jakubowski. 

Oficjalnym powodem dla któ-
rego pociągi nie będą zatrzy-
mywać się w Pruszkowie jest 
to, że wykonawca musiał zmie-
nić plany ze względu na rozbiór-
kę wiaty do tunelu oraz klatek 
schodowych w części przej-
ścia podziemnego. – Konieczne 

były zgody konserwatora zabyt-
ków i pozwolenia na rozbiórkę 
– wyjaśnił przedstawiciel PKP 
PLK. Jak długo to potrwa i kie-
dy pociągi ponownie będą się za-
trzymywać w Pruszkowie? – Jak 
będziemy mogli podać konkret-
ną informację, na pewno to zro-
bimy – uciął Jakubowski. 

Tłumaczenie o problemach wy-
nikających z pracy przy zabytku 
nie przekonuje władz Pruszkowa. 
– Remont zabytkowych obiektów 
to zazwyczaj problem przy mo-
dernizacji, bo każdy szczegół trze-
ba uzgadniać z konserwatorem 
zabytków, ale są też ważne cele 

Dokończenie ze str. 1

społeczne i takim celem jest przy-
wrócenie komunikacji kolejowej 
dla Pruszkowa. Jedyny sposób ja-
ki w tej sytuacji przychodzi mi do 
głowy, aby wpłynąć na PKP PLK to 
wspólne działania władz miasta, 
starostwa i wojewody. Będziemy 
podejmowac kroki w tym kierun-
ku – mówi nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Jak dodaje, miasto nie zgodzi 
się na ograniczenie komunika-
cji zastępczej dla Pruszkowa po 
wznowieniu ruchu pociągów od 24 
września. – Nie dopuszczamy takiej 
możliwości. Musi ona zostać utrzy-
mana – zaznacza wiceprezydent. 

brak wizyt listonosza pod mo-
im adresem. Nie chcą nawet za-
interesować się sprawą. Jedyne 
co mogą mi powiedzieć to „Na 
poczcie nie ma żadnych listów 
na wskazany adres”. Naczelnika 
można spotkać jedynie w godz 
9-14 i „Nie przyjedzie on specjal-
nie dla pani w innych godzinach”. 
A co z ludźmi pracującymi? A co 

z moją ważną korespondencją?  
– dopytuje Ilona.

Skargi napływają do nas od 
czytelników z Brwinowa, Prusz-
kowa i Piastowa. W styczniu 
rzeczniczka Poczty Polskiej infor-
mowała nas o planach wsparcia 
placówek w Pruszkowie i Brwi-
nowie i doręczaniu listów w sobo-
ty oraz o planach uruchomienia 

Pociągi wrócą pod koniec 
września. Nie dla Pruszkowa 

miejsc odbioru przesyłek w punk-
cie. Dodatkowo w Brwinowie 
miała zostać uruchomiona do-
datkowa placówka pocztowa. 
Kłopoty z doręczeniami wyni-
kały również z absencji listono-
szy spowodowanej chorobami.

Postanowiliśmy zapytać, któ-
re z powyższych rozwiązań udało 
się wdrożyć. – Nowi naczelnicy 
przejęli wspomniane placówki 
i wprowadzili zmiany mające na 
celu poprawę obsługi klientów. 
Jeśli nie wszyscy mieszkańcy od-
czuwają już poprawę, powinno to 
nastąpić niebawem. Monitoruje-
my sytuację we wspomnianych 
miejscowościach i dokładamy 
starań, aby poziom świadczenia 
usług były jak najwyższy – po-
informowało nas biuro prasowe 
Poczty Polskiej. 

A co z brakiem listonoszy i pra-
cowników placówek? – Wciąż 
pracujemy nad skompletowa-
niem pełnej obsady tych placó-
wek, rekrutacje trwają – dodają 
przedstawiciele Poczty Polskiej. 

Czy problemy z funkcjono-
waniem Poczty Polskiej znikną? 
Czas pokaże. [Red.] 

Kłęby dymu nad 
Pruszkowem

P R U S Z KÓ W
Duży pożar w rejonie 
zakładów Millenium 
Logistic Park w Pruszkowie. 
13 lipca płonął ceglany 
budynek, w którym 
magazynowano farby  
i rozpuszczalniki. Na 
miejscu pracowało kilka 
zastępów straży pożarnej. 

Do pożaru doszło 
w południe na prusz 
kowskim Żbikowie. 
Ogniem zajął się za-

bytkowy budynek  Modelarni, 
który powstał ok. 1897 r. Nad 
Pruszkowem pojawiły się kłę-
by dymu. Na szczęście nikt nie 
został poszkodowany. 

– Pożar przy ul. 3 Maja. Pło-
nie magazyn z farbami i roz-
puszczalnikami o wymiarach 

40 m na 60 m. Na miejscu poja-
wiło się sześć pojazdów gaśni-
czych, ale w drodze są kolejne. 
Aktualnie trwają działania ga-
śnicze. Część konstrukcji da-
chu uległa zawaleniu. Sytuacja 
jest o tyle opanowana, że po-
żar nie rozprzestrzenił się poza 
budynek. Jest dym, ale to natu-
ralne przy tego typu pożarach. 
Farby i rozpuszczalniki są ła-
twopalne. Staramy się całkowi-
cie opanować sytuację, myślę, 
że to kwestia kilkudziesięciu 
minut – mówił nam w trak- 
cie akcji mł. bryg. Karol Kierz-
kowski, oficer prasowy Ma-
zowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej. – W środ-
ku w hali nikogo nie było, nie 
mamy informacji o poszkodo-
wanych – dodał. [SD]
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W dniu 17.07.2018 zmarła Pani

dr Maria Mioduszewska 
lekarz psychiatra

Całe życie zawodowe leczyła Pacjentów w Szpitalu Psychiatrycznym 
w Tworkach i w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pod Bocianem”

Oddana Pacjentom pochylała się z uwagą nad każdym ich problemem.
„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…” ks. J. Twardowski

Marysiu, będziesz zawsze w naszych sercach i pamięci. 
Pracownicy Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Pruszkowie

Ogłoszenie
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Cieszę się, że ja na pana nie głosowałam, bo jest mi przykro, że pan od ubiegłego roku, 
choć rada miejska zabroniła, ten projekt prowadzi i nas gnębi, i nie chce iść na żaden 
kompromis i ustępstwa. Pan z nas nie robi debili, bo my nie jesteśmy palcem robieni.  
Mamy umysły, rozumy i umiemy czytać – słowa mieszkanki Piastowa skierowane do burmistrza Grzegorza Szuplewskiego  
w czasie spotkanie dotyczącego przebudowy ulic Barcewicza, Ogińskiego i Żółkiewskiego
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Reklama

Tenis Kozerki

ZAJĘCIA SPORTOWE NERF!

JAK GRA SPORT ZABAWA SZACHY NERFY
Zapisy:

22 462 40 20 | 516 171 747
Środy - 17:00-18:00

NERF.EPICSPORTS.PL

 55 zł/ zajęcia

N O W A  W I E Ś
Trwa budowa strefy rekreacji 
przy ul. Heleny w Nowej Wsi. 
Zagospodarowany zostanie 
także teren wokół Smugu.

P race rozpoczęły się 
kilka tygodni temu. 
Jak teren będzie wy-
glądał, gdy się zakoń-

czą? – W czerwcu rozpoczęła 
się budowa strefy rekreacji przy  
ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z za-
gospodarowaniem terenu wokół 
Smugu. Największa część rekre-
acyjna będzie usytuowana w za-
chodniej części Smugu. Na niej 
zaplanowano boisko do siatków-
ki o nawierzchni trawiastej, bo-
isko do street ball’a oraz ćwiczeń 

workout, dwa paleniska oraz alta-
nę z pomostem – informuje urząd 
gminy w Michałowicach.

Zmieni się też otoczenie Smu-
gu, niewielkiego zbiornika wod-
nego zasilanego przez rzeczkę 
Zimna Woda. – Powierzchnia, na 
której powstaje strefa rekreacji, 
ma blisko 2,5 ha, z czego 86 proc. 

będzie powierzchnią przyrod-
niczo czynną. Zbiornik wodny 
Smug, mający 0,8 ha, zachowa 
aktualną linię brzegową. Teren 
zostanie zadrzewiony i zostaną 
wykonane na nim różnorodne 
nasadzenia roślinne. Powstaną 
alejki spacerowe, będą ustawio-
ne ławki i siedziska oraz kosze 

Smug w nowej odsłonie już niedługo
na śmieci. Drewniane pomosty, 
które pojawią się nad Smugiem, 
nie będą ingerowały w jego ob-
szar – zaznaczają michałowic-
cy urzędnicy.

Smug to miejsce popularne 
wśród wędkarzy. Co roku odbywa-
ją się tam ich zawody, w nowej od-
słonie znajdzie się więc także coś 
specjalnie dla miłośników wędko-
wania. – Północna i południowa 
część obszaru będzie dostosowa-
na do uprawiania sportu wędkar-
skiego. W tych częściach powstaną 
jedynie trakty spacerowe, maksy-
malnie odsunięte od brzegu oraz 
z jednej strony trawiasta plaża  
– informuje magistrat.

Wszystkie prace mają zakoń-
czyć się jesienią.. [Red.] 

Finał boju o przyjęcie 
przedszkolaków

 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Wracamy do tematu 
rekrutacji do przedszkoli 
publicznych w Grodzisku  
i Pruszkowie. W pierwszej 
z gmin udało się przyjąć 
wszystkie dzieci, w drugiej 
nabór jeszcze się nie 
zakończył. Czy jest szansa, 
aby finał był równie 
pomyślny?

D użym sukcesem re-
krutacja zakończy-
ła się w Grodzisku 
Mazowieckim. Tam 

udało się przyjąć wszystkie dzie-
ci. Co więcej, w zasobach gminy 
pozostało jeszcze ponad sto wol-
nych miejsc. O takim komforcie 
nie ma niestety mowy w Pruszko-
wie. Tu nadal trwa walka o przy-
jęcie wszystkich chętnych i wciąż 
nie ma pewności czy uda się to 
zrobić, choć mamy już prawie 
półmetek wakacji. – W tej chwili 
wygląda to tak, że robimy wszyst-
ko żeby zaproponować miejsca 
dla wszystkich dzieci. To, czy ro-
dzice przyjmą tę propozycję, to 
już zależy od nich. Obecne mamy  

34 dzieci, którym miejsca nie zo-
stały jeszcze zaproponowane. Ale 
już wiem, że dla około 15 z nich 
będziemy mieć miejsca w niepu-
blicznym punkcie. Mam nadzieję, 
że uda nam się przyjąć wszyst-
kie. Poza tym utworzyliśmy trzy 
dodatkowe oddziały w przed-
szkolu przy ul. Jarzynowej. Tam 
kierujemy dzieci. Nie każde-
mu to odpowiada, bo daleko, ale 
w przypadku przedszkoli nie ma 
rejonizacji – wyjaśnia Zofia Wa-
siota, naczelnik wydziału edukacji 
pruszkowskiego urzędu miasta.

W tegorocznej rekrutacji 
w Pruszkowie wzięło udział  
3,4 tys dzieci. To prawie dwukrot-
nie więcej niż miejsc w publicz-
nych placówkach (jest ich 2 tys).  
Konieczne było więc poszuki-
wanie przedszkoli niepublicz-
nych, które podejmą się przyjęcia  
dzieci na tych samych zasadach. 

Podobne rozwiązanie zastoso-
wano w Grodzisku. Tam również 
część maluchów trafi do placó-
wek niepublicznych, a ich pobyt 
sfinansuje gmina. I wiadomo już, 
że wszelkie problemy z tegorocz-
nym naborem udało się pokonać, 
a dla wszystkich chętnych zna-
lazło się miejsce. – Podobnie jak 

w ubiegłym roku, tak i w tym 
udało nam się zapewnić miejsca 
wszystkim. Nabór poszedł spraw-
nie, bo odpowiednio wcześnie się 
do niego przygotowaliśmy. Szu-
kaliśmy możliwości poszerze-
nia oferty, ogłosiliśmy konkurs 
na miejsca w przedszkolach nie-
publicznych i w ten sposób po-
zyskaliśmy prawie 150 miejsc. 
Drugie 150 to miejsca w wyna-
jętym przez gminę na oddziały 
przedszkole obiekcie na obrze-
żach Grodziska. To zapewnia nam 
jeszcze rezerwę, bo ponad 100 
miejsc mamy jeszcze wolnych  
– mówi nam Ewa Burzyk, dyrek-
tor grodziskiego biura oświaty.

Jak dodaje w tej sytuacji, gmina 
wykorzysta możliwość przyjęcia 
także dzieci 2,5-letnich. – Taką 
potrzebę zgłosiła nam już grup-
ka rodziców. Mamy też kom-
fortową sytuację, że możemy 
przyjąć dzieci w trakcie trwania 
roku szkolnego . To częste zjawi-
sko, że rodziny z małymi dzieć-
mi przeprowadzają się do naszej 
gminy także w tym czasie – do-
daje dyrektor Burzyk. 

W tegorocznym naborze do 
grodziskich przedszkoli przy-
jęto ponad 1,6 tys. dzieci. 
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P R U S Z KÓ W
W tym roku mieszkańcy 
Pruszkowa ponownie mają 
możliwość aktywnego 
wypoczynku na świeżym 
powietrzu bez konieczności 
wyjeżdżania z miasta.  
W Parku Potulickich działa 
wypożyczalnia kajaków 
dostarczonych przez 
pracowników miejskiej 
pływalni Kapry.

J akie jest zainteresowanie 
tą atrakcją? – Bezdeszczo-
wa pogoda wpłynęła na ob-
niżenie poziomu wody i dało 

się zauważyć mniejszą frekwencję 
mieszkańców w miniony week-
end, ale przy sprzyjających wa-
runkach kajaki cieszą się ogromną 

Sezon na kajaki trwa

popularnością. Liczba sprzętu od 
ubiegłego roku nie zmieniła się, 
jednak nie ma dużych kolejek 
w oczekiwaniu na sprzęt. Przy-
bliżony czas oczekiwania wynosi 
15 minut – podaje Jacek Elżanow-
ski, dyrektor pływalni Kapry. Po-
nadto w tym roku w piątkowe 
popołudnia na kajakach pływają 

uczestnicy półkolonii organizowa-
nych przez Znicz Pruszków. Nad 
bezpieczeństwem najmłodszych 
czuwają ratownicy.

Pruszkowska wypożyczalnia 
otwarta jest w każdy wakacyj-
ny weekend w godzinach 9-18. 
Warto podkreślić, że korzystanie 
ze sprzętu jest darmowe. [AS]

P R U S Z KÓ W
Zły stan techniczny 
przeprawy pieszej nad 
torami PKP w ciągu ulic 
3 Maja i Majowej zmusił 
pruszkowski urząd  
miasta do podjęcia  
decyzji o zamknięciu 
kładki. Nie wiadomo  
na razie kiedy będzie 
można ponownie  
z niej korzystać.

O tym, że przeprawa 
jest w kiepskim sta-
nie technicznym, 
wiadomo było od 

dawna. Jednak jeszcze kilka 
tygodni temu miasto zapew-
niało, że można ją pokonywać 
bezpiecznie. Teraz sytuacja się 
zmieniła. – Podjęliśmy decyzję 
o zamknięciu kładki. Przejęli-
śmy tę przeprawę w bardzo złym 
stanie. Kładka nie była remon-
towana przez kolejarzy nigdy. 
Stan kładki dodatkowo pogorszył 
się w ciągu ostatnich dni, w wy-
niku deszczu zaczęły odpadać 

Kładka przy 3 Maja zamknięta

kawałki przeprawy. Nie może-
my pozwolić, aby komuś coś się 
tam stało. Dlatego podjęliśmy 
decyzję o zamknięciu – wyja-
śnia Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Jak dodaje, miasto w trybie 
pilnym rozpocznie przygoto-
wania do remontu przeprawy. 

Chodzi przede wszystkim o przy- 
gotowanie dokumentacji pro-
jektowej. Niestety, realny czas 
zamknięcia to nawet rok. – Spraw-
dzimy jeszcze jakie są możliwości 
doraźnej naprawy kładki, ale jeśli 
nie będzie to bezpieczne dla pie-
szych, pozostanie ona zamknięta 
– zaznacza Kurzela. [Red.]
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Trzy przejścia dla pieszych zlokalizo-
wane na pruszkowskich ulicach zosta-
ną dodatkowo doświetlone. Które? 
Miasto zamierza doświetlić kolejne 
przejścia. Efekt takiego rozwiązania 
można zobaczyć na skrzyżowaniu ul. 
Kościuszki i ul. Prusa w Pruszkowie. Już 
wtedy zapowiadano, że doświetlenia 

pojawią się w innych miejscach. Gmi-
na ogłosiła zapytanie ofertowe na 
trzy lokalizacje. Doświetlone zosta-
ną przejścia w rejonie: ul. 3 Maja przy 
Przedszkolu Miejskim nr 8 w Pruszko-
wie, na skrzyżowaniu ul. Zdziarskiej 
i ul. Miodowej oraz na ul. Partyzan-
tów przy Kościele Świętego Edwarda.  

P R U S Z K Ó W
Zakres zamówienia obejmuje m.in. 
dostawę i montaż słupów aluminio-
wych malowanych na żółto-czarno  
o wysokości 2,5 metra i opraw oświe-
tleniowych spełniających najwyższy 
standard doświetlenia przejść. Inwe-
stycja ma zostać zrealizowana do koń-
ca października. [SD] 

Przejścia będą 
doświetlone

Reklama

Dodatek Restauracje  
i Edukacja w Gazecie WPR
Przygotowujemy 
dodatki tematyczne dla 
czytelników Gazety WPR  
i portalu WPR24.pl.  
Jeśli prowadzisz tu firmę, 
to jest to świetna  
okazja do znalezienia 
nowych klientów. 

R estauracje to doda-
tek, który ukaże się 
już 10 sierpnia. Jeśli  
prowadzisz lokalne  

bistro, kawiarnie, cukiernie czy 
restauracje to jest to idealna 
okazja do poszerzenia grona 
klientów. Warto skorzystać z ofer- 
ty bowiem w jednej cenie przy-
gotowaliśmy dla Was duży pakiet 
reklamowy. Co się w nim znaj-
duje? Twoja reklama pojawi się 
w Gazecie WPR (wymiary 85x81 
mm) dzięki czemu dotrzesz do 30 
000 naszych czytelników. Dodat-
kowo na stronie głównej portalu 
WPR24.pl (ponad 100 000 użyt-
kowników) pojawi się baner re-
klamowy z logotypami klientów 
oraz specjalny artykuł z reklamą 
linkujący do Twojej strony inter-
netowej lub facebooka. Dodatko-
wo plansza z logotypami pojawi 
się na dwóch seansach kina. 

Korzyści z zamieszczenia pre- 
zentacji:
• publikacja na portalu WPR24.pl 

w postaci artykułu
• publikacja w Gazecie WPR

• publikacja na Facebooku  
(z promocją) 

• dystrybucja w składach WKD
• dystrybucja podczas Prusz-

kowskiego Kina Letniego  
(2 seanse)

• publikacja planszy z logoty-
pami klientów podczas Prusz-
kowskiego Kina Letniego  
(2 seanse) 

Natomiast już 7 września za-
prezentujemy kolejny dodatek 
pod szyldem Edukacja. Wśród 
tematów zajdą się: Jak połączyć 
studia z pracą? Zajęcia dodat-
kowe dla uczniów szkół pod-
stawowych. Organizacja czasu 
– ważna dla każdego ucznia.  
Języki to podstawa – porówna-
nie wad i zalet prywatnych lekcji 
i zajęć w szkole językowej. 

Korzyści z zamieszczenia re- 
klamy: 
• publikacja w Gazecie WPR
• publikacja na portalu WPR24.pl 

w postaci artykułu 
• publikacja na Facebooku  

(z promocją) 
• dystrybucja w składach WKD

Jesteś zainteresowany reklamą? 
Skontaktuj się z nami!

Biuro Reklamy
 tel. (22) 758 77 88 wew. 21 

reklama@wprmedia.pl 

Jak idzie remont dworca?
P R U S Z KÓ W

Zaglądamy na plac budowy 
remontowanego dworca PKP 
w Pruszkowie. Jak zapewnia 
nas PKP S.A., właściciel 
budynku, prace przebiegają 
bez zakłóceń i zakończą  
się w terminie.

P rzypomnijmy, remont 
zabytkowego obiektu 
na stacji PKP w Prusz-
kowie rozpoczął się 

pod koniec ubiegłego roku i ma 
potrwać 12 miesięcy. Nie trud-
no policzyć, że powinien powoli 
wkraczać w finałową fazę. Na ja-
kim etapie są prace? – Inwestycja 
związana z przebudową dworca 
w Pruszkowie przebiega zgodnie 
z zamierzeniami. Roboty obej-
mują kompleksową moderniza-
cję budynku z zachowaniem jego 
zabytkowego charakteru. Zmiany 
obejmą nie tylko odnowienie ele-
wacji, której zostanie przywróco-
ny historyczny wygląd. Budynek 
otrzyma także nowe instalacje: 
elektryczną i CO, zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe, monitoring, 
dźwig osobowy i urządzenia kli-
matyzacyjne w części pomieszczeń 
– mówi Michał Stilger, rzecznik 
prasowy PKP S.A.

Jak dodaje, wszystkie robo-
ty budowlane prowadzone są 
w uzgodnieniu z Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, który jest częstym go-
ściem na cyklicznych naradach 
koordynacyjnych na terenie bu-
dowy. – Szeroki zakres prac i stała 

opieka konserwatorska nad za-
bytkiem (budynek jest z 1924 ro-
ku) mają wpływ na realizację robót 
budowlanych, takich jak np. za-

bezpieczenie ścian budynku ze 
względu pęknięcia, które ujaw-
niły się dopiero po skuciu tynków. 
Firma budowlana, aby spraw-
nie prowadzić prace, musi także 

kontrolować wypompowywanie 
wód gruntowych, które napły-
wają do pomieszczeń piwnicz-
nych. Mimo to na tę chwilę nie 

stwierdzono istotnych opóźnień 
i co najważniejsze zagrożenia dla 
przewidzianego na grudzień 2018 
roku terminu otwarcia dworca – 
zaznacza rzecznik PKP S.A.
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Dzięki przebudowie dworzec 
w Pruszkowie, poza moderni-
zacją części przeznaczonej do 
obsługi pasażerów, zyska kilka 
pomieszczeń na parterze budyn-
ku, które przeznaczone zosta-
ną na działalność komercyjną. 
Piętro i jedna z wieżyc budyn-
ku zostaną zagospodarowane 
przez Książnicę Pruszkowską 
im. H. Sienkiewicza. Budynek 
i jego otoczenie będą pozba-
wione barier architektonicz-
nych i funkcjonalnych dla osób 
z niepełnosprawnościami. [Red.]

Inwestycja związana z przebudową 
dworca w Pruszkowie przebiega 
zgodnie z zamierzeniami.

P R U S Z KÓ W
Stało się. Komenda 
Stołeczna Policji ogłosiła 
przetarg na rozbudowę 
Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.  
To zwieńczenie kilkuletnich 
starań o polepszenie 
warunków pracy 
pruszkowskich policjantów. 

S tarania o rozbudowę 
komendy przy Kra-
szewskiego rozpoczęto 
już w 2012 r. Policjan-

ci wsparcia szukali wszędzie. 
Wśród lokalnych samorządów, 
a nawet posłów. To zaowocowa-
ło stworzeniem koncepcji rozbu-
dowy komendy o nowe skrzydło. 
Dodatkowo zaplanowano remont 
starego budynku. Według tamtych 
planów nowe skrzydło miało być 
gotowe w 2015 r. Miało, bo jak łatwo 
się domyślić do dziś nie powstało. 

Policjanci od lat borykają się 
natomiast z wieloma kłopotami 
lokalowymi. Budynek przy ul. 
Kraszewskiego 8 jest za mały, by 
zaspokoić potrzeby funkcjona-
riuszy. Brakuje sali okazań, szat-
ni, pomieszczeń magazynowych 

i archiwów, sali odpraw. Część 
wydziałów funkcjonuje w komi-
sariatach na terenie powiatu, a to 
znacznie utrudnia pracę i prze-
pływ informacji między poszcze-
gólnymi wydziałami. 

Światełko w tunelu pojawiło się 
pod koniec 2016 r. – Mamy tu du-
że wsparcie pana wojewody który 
również pilnuje żebyśmy tę in-
westycję traktowali prioryteto-
wo. Nie jest tajemnicą, że byłem 
tu komendantem powiatowymi 

i dołożę wszelkich starań, by nic 
nie stanęło tu na przeszkodzie 
w realizacji tego przedsięwzię-
cia – mówił mł. insp. Hubert Ko-
walczewski, ówczesny zastępca 
komendanta stołecznego. 

Pod koniec czerwca stołeczna 
policja ogłosiła przetarg na rozbu-
dowę Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie w trybie projektuj 
i buduj. Zgodnie z pierwotnymi 
założeniami zakłada od rozbu-
dowę komendy o nowe skrzydło, 

które ma powstać na tyłach ko-
mendy. Prace budowane będą wy-
magały rozbiórki starych garaży, 
w których parkowane są radio-
wozy. W nowym budynku ma się 
pojawić garaż podziemny. Stary 
budynek ma przejść generalny re-
mont. Między nowym skrzydłem 
a starym obiektem zostanie wy-
budowany łącznik. 

Prace projektowe i budow-
lane mają zostać wykonane do  
30 listopada 2020 r. [Red.]
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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          
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Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

Władze Grodziska Mazowieckie-
go podpisały umowę na wykonanie 
dwóch nowych skwerów na osiedlu 
Kopernika. Jak będą wyglądać nowe 
zieleńce? Przy ul. Bairda powstanie 
tzw. ogródek seniora, który zajmie 
miejsce starego placu zabaw. W cen-
tralnym punkcie powstanie „ogród 

społecznościowy”, w którym będzie 
można... uprawiać warzywa i owo-
ce oraz zasadzić kwiaty. Na terenie 
skweru pojawią się nowe ścieżki oraz 
elementy małej architektury. Zapla-
nowano również nowe nasadzenia. 
Natomiast niewykorzystywany teren 
u zbiegu ulic Teligi i 3 Maja zamieni się 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I 
w skwer z siłownią plenerową i ścież-
kami dla pieszych. Na obu skwerach 
zostanie posadzonych 21 drzew oraz 
ponad 4200 krzewów. Nowe zieleń-
ce mają być gotowe do 30 paździer-
nika. Skwery stworzy firma Sorted. 
Koszt realizacji tego zadania to prze-
szło 487 tys. zł. [Red.] 

Osiedle Kopernika się 
zazieleni

Burzliwe konsultacje w Piastowie
P I A S TÓ W

W Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piastowie 
odbyły się konsultacje 
dotyczące planowanej przez 
piastowskich włodarzy 
inwestycji. Chodzi o budzący 
emocje projekt przebudowy 
ulic Barcewicza – Ogińskiego 
– Żółkiewskiego.

P lany budowy „obwod-
nicy” Piastowa poja-
wiły się w ubiegłym 
roku. I praktycznie od 

razu wzbudziły szereg emocji. Na 
mapie większość założeń nie bu-
dzi zastrzeżeń. Ciąg drogowy ma 
mieć nową nawierzchnię, progi 
zwalniające i ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h. Wzdłuż jezdni ma 
pojawić się chodnik oraz oświe-
tlenie. Mieszkańcy chcą jednak 
kilku zmian, które na pozór wy-
dają się kosmetyczne. O dziwo dla 
władz miasta ich wprowadzenie 
wydaje się niezwykle kłopotliwe...

Gorący początek
Atmosfera spotkania już od same-
go początku była gorąca. Pierw-
sze głosy niezadowolenia pojawiły 
się, gdy przedstawiciele urzędu 
zaprezentowali zasady udziału 
w konsultacjach. W myśl założeń 
konsultacji swój głos mogą wy-
razić tylko zameldowani w Pia-
stowie mieszkańcy. Właśnie ten 
zapis wzbudził wiele emocji.  
– A jeśli człowiek jest właścicielem 
nieruchomości, a nie jest zameldo-
wany. To właściciel nie ma prawa 
głosu? – zapytała jedna z miesz-
kanek. Podobne pytanie do wspo-
mnianego zapisu wniósł właściciel 
hurtowni warzyw i owoców znaj-
dującej się przy ul. Ogińskiego. – 
To ja mam inne pytanie. Mieszkam 
i jestem zameldowany na pograni-
czu Pruszkowa i Piastowa, a pro-
wadzę od ponad 25 lat hurtownię 
przy ul. Ogińskiego, odprowadzam 
co roku blisko 350 tys. zł podatku 
do urzędu skarbowego w Prusz-
kowie. Mogę zabrać głos czy nie? 

– zadał pytanie. Odpowiedź jaką 
usłyszał brzmiała „nie”. Podobnych 
głosów niezadowolenia było wię-
cej. Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski przyznał: Na pewno 
weźmiemy pod uwagę głosy wła-
ścicieli nieruchomości.

Postawimy mur?
Mieszkańcy Piastowa obawia-
ją się, że modernizacja całego 
ciągu drogowego w połączeniu 
z planowanym wiaduktem na Pa-
pierni w Pruszkowie i ul. Skrajną 
sprawi, że pod ich oknami poja-
wią się setki samochodów, któ-
re będą kierowały się do trasy 
Poznańskiej. Inni dodają, że po 
przebudowie ul. Żółkiewskiego 
na wyjeździe w kierunku Bronisz 
pojawi się rondo. Burmistrz Pia-
stowa zapewniał na spotkaniu, że 
nie ma takiej możliwości. Wlot od 
strony Bronisz po przebudowie 
nadal ma być zablokowany, tak 
jak ma to miejsce dziś. Dodat-
kowo Grzegorz Szuplewski nie 
wyklucza zablokowania połą-
czenia ulic Skrajnej i Barcewicza 
z drugiej strony projektowanego 
odcinka. – Bez zgody naszego sa-
morządu tego otwarcia nie będzie 
– zapewniał burmistrz Piastowa.

Emocje rosną
Całe spotkanie przebiegło w nie-
zwykle nerwowej atmosferze. Kilka 
osób odkreślało, że konsultacje są 

prowadzone dla proformy, dlate-
go wybrano okres wakacji na ich 
przeprowadzenie. – Gdzie są zwo-
lennicy tej inwestycji w tej formie, 
którą prezentujecie? – padło py-
tanie z sali. – Burmistrz przy-
niósł błędne założenia o tym jakie 
przeznaczenia ma mieć ta dro-
ga. Niech ta droga będzie węższa  
a z pasem zieleni i ścieżką rowero-
wą – podkreślała jedna z mieszka-
nek. – Chcemy normalnie tu żyć, 
mieszkam przy samej ulicy, obok 
autostrady tu nie da się oddychać 
– dodała kolejna mieszkanka.

–Pan doskonale wie, że auto-
strada daje nam takiego czadu, 
że w nocy słyszymy świst moto-
rów i furkot samochodów. I te-
raz chce nam pan położyć drogę 
z pasami po 3,5m szerokości na tiry 
żebyśmy mieli pod oknami jesz-
cze lepiej, przyjemniej i czyściej. 
Cieszę się, że ja na pana nie gło-
sowałam, bo jest mi przykro, że 
pan od ubiegłego roku, choć ra-
da miejska zabroniła, ten projekt 
prowadzi i nas gnębi, i nie chce 
iść na żaden kompromis i ustęp-
stwa. Pan z nas nie robi debili, bo 
my nie jesteśmy palcem robieni. 
Mamy umysły, rozumy i umiemy 
czytać – zaznaczyła Anna

Mieszkańcy chcą  
przebudowy
Osoby zgromadzone w Miejskim 
Ośrodku Kultury wprost przyznali, 

Nietypowa praca 
wakacyjna w Podkowie

P O D KOWA  L E Ś N A
Jesteś uczniem lub 
studentem i szukasz 
pracy na wakacje? 
Burmistrz Podkowy Leśnej 
przedstawia ciekawą 
propozycję!

W akacje to nie tyl- 
ko czas odpo-
czynku. Dla wie-
lu młodych ludzi 

to okazja do podjęcia pierwszej 
pracy. Taka okazja nadarza się 
w Podkowie. Pomysłodawca 
projektu, burmistrz Podkowy 
Leśnej Artur Tusiński, gwaran-
tuje pewną pracę w otoczeniu 
zieleni.  Skąd pomysł? – Sam 
jako nastolatek pracowałem 
w wakacje – mówi nam Tusiń- 
ski. – Do zalet oferowanej przez 
nasze miasto pracy można zali-
czyć czas spędzony na świeżym 
powietrzu, a przede wszyst-
kim uczciwego pracodawcę. 
Młodzież uczy się szacun-
ku do najbliższego otocze- 
nia i poznaje wartość jaką jest 
praca – dodaje.

Akcja cieszy się zaintereso-
waniem młodzieży z Podkowy 

i okolic. Do tej pory zgłosiło się 
już kilkanaście osób. Młodzi 
wykonują m.in. drobne prace 
ogrodnicze i porządkowe takie 
jak pielenie, zamiatanie, podci-
nanie. Pracują co drugi dzień.  
– Młodzież została przeszkolo-
na z zakresu bhp, pracują 6 go- 
dzin dziennie i z przerwami 
w ciągu dnia na jedzenie i picie. 
Mają gwarantowaną umowę, 
wynagrodzenie i pracę zgod-
ną z ustawowymi wymaganiami 
w instytucji publicznej – za-
pewnia Artur Tusiński.

Jakie są wymagania dla kandy-
datów? Praktycznie ich nie ma.  
Wystarczy chęć do pracy. W ten 
sposób młodzi ludzie poznają 
wartość pracy, a Podkowa bę-
dzie czysta i zadbana. 

Zainteresowani? Póki co 
oferta pracy obowiązuje na czas 
wakacji, ale burmistrz Podko-
wy zapewnia, że powtórzy ak-
cję za rok, a może i wcześniej. 
– Młodzież będzie pracować do 
końca ostatniego tygodnia sierp- 
nia, a może i dłużej. Na pewno  
będziemy kontynuować akcję 
w przyszłości – zaznacza Artur 
Tusiński. [ASz]
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chcą by była ona przeprowadzo-
na zgodnie z ich oczekiwaniami. 
Głównymi postulatami zgłaszany-
mi podczas spotkania były: zwę-
żenie pasów ruchu z 2x3,5m do 
2x2,75m, wykonanie ul. Barce-
wicza z kostki betonowej, roz-
ważenie budowy skrzyżowań 
wyniesionych, budowa ścieżek 
rowerowych, rozważenie budo-
wy sygnalizacji świetlnej w rejo-
nie kościoła przy ul. Ogińskiego.

O czym nie mówi 
się wprost...
Na spotkaniu z mieszkańca-
mi obecna była również radna 
Maria Ziółek, która zebranych 
zaskoczyła informacją o plano-
wanej budowie hal magazyno-
wych. – Panie Grzegorzu, panie 
burmistrzu słucham pana uważ-
nie i jestem zdruzgotana pana wy-
powiedziami. Doskonale pan wie, 
że pan się z tego nie wycofa. Gdy-
by chciał pan to zrobić to zrobił-
by pan to już dawno, ponieważ 
mieszkańcy często przybywali do 
nas na sesje. Teraz pan ma jeszcze 
czelność opowiadać im następne 
bajki. Pan już teraz nic nie zrobi, 
bo pewne procedury są posunię-
te. Skoro chciał pan konsultacji, 
to powinien je pan zrobić przed 
projektem – mówiła na spotkaniu 
radna. – Pan nic nie robi dla dobra 
mieszkańców. Do tego chcę po-
wiedzieć państwu, że na części pól 
ożarowskich jest chyba 27 dzia-
łek prywatnych. Z tego 18 dzia-
łek jest wykupionych przez tego 
samego inwestora, który budo-
wał właśnie tam magazyny. Należy 
się spodziewać, że magazyny po-
wstaną. Niech pan nie opowiada, 
że nie będzie tam ciężkich samo-
chodów. Proszę nie zakłamywać 
tych mieszkańców – podkreśliła. 

– Nie będę tego komentował, bo 
nie ma takiej potrzeby – odpowie-
dział Szuplewski. 

Kolejne spotkanie konsulta-
cyjne odbędzie się na począt- 
ku września. [Red.]
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Te projekty zyskały rekomendację
P R U S Z K Ó W

Rada programowa 
pruszkowskiego 
budżetu obywatelskiego 
przedstawiła listę 
projektów, które zyskały 
rekomendację do 
realizacji. Kropką  
nad „i” będzie 
wprowadzenie ich  
do budżetu miasta  
na 2019 r.

W yniki głosowa-
nia mieszkań- 
ców w tegorocz- 
nej edycji bu-

dżetu obywatelskiego pozna-
liśmy w miniony poniedziałek. 
Na podstawie liczby zdobytych 
punktów powstał ranking, któ-
ry następnie pod lupę wzięła 
rada programowa. To koniecz-
ność ze względu na ograniczo-
ne środki jakimi dysponuje 
budżet obywatelski. Teraz 
wiemy już, jaki jest ostatecz-
ny werdykt i które projekty 
będą zrealizowane w przy-
szłym roku.

W Obszarze I, czyli na Gą-
sinie zwycięskim projektem 

osiedlowej, nasadzenia kwia-
tów w donicach, „czyste i zie-
lone Tworki”. Na Wyględówku, 
Ostoi, osiedlu Marii i części 
Prusa zrealizowane zostaną 
projekty nauki języków an-
gielskiego i portugalskiego, 
sprzątania po psach, integra-
cji mieszkańców.

W Centrum zwyciężyła Se-
niorada i montaż dystrybutorów 

Osiem nowych sygnalizacji 
R E G I O N 

Na ośmiu drogach  
na terenie powiatu 
pruszkowskiego pojawią 
się sygnalizatory świetlne. 
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe wybrało 
już wykonawców.

I nwestycja zakłada budo-
wę zwykłych sygnalizacji 
oraz tzw. systemu dyscy-
plinowania kierowców. 

Ten drugi wymusza na kierow-
cach poruszanie się z określona 
prędkością. Jeśli kierowca prze-
strzega ograniczenia ma zielone 
światło, jeśli jedzie zbyt szyb-
ko to system zmusi go do... za-
trzymania – zmieniając światło 
na czerwone.

Gdzie na trenie powiatu poja-
wią się sygnalizatory? Na skrzy-
żowaniu ulicy Pruszkowskiej 
z ul. Szarży w Kaniach (SDK); na 
ul. Piłsudskiego w Brwinowie 
w rejonie przedszkola (SDK); 
na ul. Sportowej w Raszynie 
obok Gminnego Ośrodka Spor-
tu (SDK); przy ul. Dworcowej 
w Piastowie (SDK); na skrzy-
żowaniu ul. Brzozowej i Tuli-
panów w Nowej Wsi (SDK), na 

pi
xa

ba
y.c

om

torebek na psie odchody. W ob-
szarze VI, czyli na dawnych Me-
chanikach rekomendację zyskały 
piknik w Zanie, śniadania w par-
ku i także montaż dystrybuto-
rów torebek na psie odchody. 
Na osiedlu Staszica i części 
Prusa zrealizowane zostaną 
program aktywny senior, oświe-
tlenie płyty boiska piłkarskiego  
„Ligi Szóstek” oraz miejsce na 
piknik w parku Żwirowisko.

Zgodnie z procedurą wszyst-
kie wybrane pomysły powinny 
zostać wprowadzone do budże-
tu miasta na 2019 r, co praw-
dopodobnie stanie się jesienią. 

Wyniki głosowania miesz-
kańców w tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego po-
znaliśmy w miniony ponie-
działek. Na podstawie liczby 
zdobytych punktów powstał 
ranking, który następnie pod 
lupę wzięła rada programo-
wa. To konieczność ze względu 
na ograniczone środki jakimi 
dysponuje budżet obywatelski. 
Teraz wiemy już, jaki jest osta-
teczny werdykt i które projek- 
ty będą zrealizowane w przy- 
szłym roku.[Red.] 

ul. Jesionowej w Michałowicach 
przy sklepie Netto (SDK) oraz przy  
ul. Głównej w Parzniewie w re-
jonie przystanku autobusowego 
(SDK). Sygnalizacja świetlna po-
jawi się również w Pruszkowie 
u zbiegu ulic Pogodnej i Prusa.

Sygnalizacje świetlne mają po-
wstać w trybie „projektuj i bu-
duj”. To oznacza, że wykonawca 
w pierwszej kolejności przygotuje 
dokumentacje projektową sygna-
lizacji, a następnie zamontować 
sygnalizatory. Na realizację za-
dań wykonawca ma 150 dni. [Red.] 

Pruszków kolejny raz otrzymał środ-
ki z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014-2020, dla projekt pn. „Zielone 
płuca Mazowsza – rozwój mobilności 
miejskiej w gminach południowo-za-
chodniej części województwa”. To 

kwota 6 mln zł. Część tych funduszy zo-
stanie przeznaczona na zakup dwóch, 
w pełni elektrycznych autobusów oraz 
na wybudowanie stacji ładowania. Kie-
dy pojazdy zawitają do miasta? – Sądzę, 
że zakup autobusów i cała procedura 
ruszy pod koniec 2019 roku i w 2020 
powinny one się pojawić – mówi Michał 

P R U S Z K Ó W
Landowski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Będziemy chcieli skierować jeden au-
tobus do centrum miasta, a drugi praw-
dopodobnie do zielonych dzielnic, czyli 
do Malich lub Gąsina – dodaje. Plano-
wane miejsce wybudowania stacji ła-
dujących autobusy to os. Staszica oraz 
w rejonie siedziby TBS . [SD] 

Pruszków będzie miał 
elektryczne autobusy

Ścieżka rowerowa między Kaniami  
i Nową Wsią „nie do ugryzienia”

R E G I O N
Na prośbę czytelników 
wracamy do sprawy 
możliwości budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż torów 
WKD między stacjami  
w Kaniach i Nowej Wsi. 
Niestety, na realizację  
tego pomysłu szanse są 
bardzo małe...

O d c i n e k  m i ę d z y 
przystankami WKD 
w Kaniach i Nowej 
Wsi o ścieżkę rowe-

rową niemal prosi. To brakujący 
element szlaku dla jednośladów, 
w dodatku w bardzo malowni-
czej scenerii pół, łąk, ogródków 

działkowych i rzeczki. – Bardzo 
proszę o wyjaśnienie przyczyn 
dla których od lat nie można 
zbudować ścieżki rowerowej 
z Kań do Nowej Wsi. Wąskim 
gardłem jest strumyk Mrówka, 
który rozdziela Kanie od Nowej 
Wsi. Zawsze przed wyborami 
samorządowymi obiecywana 
jest budowa kładki i zawsze po 
wyborach sprawa upada. Dwa 
lata temu WKD remontowała 
mostek i też nie został on po-
szerzony – czytamy w mailu 
nadesłanym do naszej redak-
cji przez czytelnika Andrzeja.

Dodajmy, że po remoncie 
mostku warunki do pokony-
wania go z rowerem jeszcze się 

pogorszyły, a na samej przepra-
wie obowiązuje zakaz wstępu...

Czy jest szansa, aby móc wy-
godnie pokonać rowerem szlak 
między Nową Wsią a Kaniami i nie 
łamać przy tym przepisów? Nie-
stety, niewielka. – Sprawa praw-
nie jest nie do ugryzienia. Od 
strony północnej wzdłuż torów 
jest ul. Słoneczna, która należy 
do gminy tylko do pewnego mo-
mentu, do posesji nr 45. Na dal-
szym odcinku do granicy z gminą 
Michałowice ulica jest własno-
ścią osób prywatnych, które za-
żądały zbyt wygórowanej ceny za 
odkupienie tego gruntu – tłuma-
czy Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. – Po stronie 

Strzeniówka musi 
poczekać na kompleks

N A D A R Z Y N 
W budżecie gminy 
Nadarzyn na ten  
rok znalazł się zapis  
„Wykonanie dokumentacji  
projektowo-kosztorysowej  
oraz budowa kompleksu  
rekreacyjno – oświatowo  
– sportowego  
w m. Strzeniówka”.  
Co dalej z tym zadaniem?

M ieszkańcy Strze-
niówki zwrócili 
uwagę, że gmi-
na Nadarzyn za-

rezerwowała pewne środki (400 
tys. zł) na zlecenie wykonania 
dokumentacji projektowej dla 
budowy kompleksu rekreacyj-
no – oświatowo – sportowego. 
I dalej dopytują: co w tej chwili 
dzieje się w tym temacie. – Gdy 
gmina prezentowała spis inwe-
stycji tegorocznych znajdowa-
ła się tam budowa kompleksu. 
Natomiast poza tym panu-
je absolutna cisza w temacie. 

Możecie sprawdzić czy pomysł 
upadł, czy co się z nim dzie-
je? – dopytuje czytelnik Piotr.

Z prośbą o wyjaśnienia 
zwróciliśmy się do nada-
rzyńskiego urzędu. I niestety 
wygląda na to, że mieszkań-
cy Strzeniówki będą musieli 
jeszcze poczekać. – Prowa-
dzimy szereg działań, któ-
rych celem jest stworzenie 
mieszkańcom odpowiednich 
warunków do rekreacji. Obec-
nie prowadzimy prace zwią-
zane z zagospodarowaniem 
terenu Pastewnika w Nada-
rzynie, terenów w Walendowie 
i Wolicy. Podobne plany odno-
szą się do Strzeniówki i Starej 
Wsi, gdzie chcemy zaadapto-
wać miejsce na potrzeby re-
kreacyjne. Podjęliśmy działania 
formalne w tym kierunku. Zbyt 
wcześnie jednak na podawa-
nie jakichkolwiek terminów 
związanych z realizacją zadania  
– mówi nam Dariusz Zwoliń-
ski, wójt gminy Nadarzyn. [SD]
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południowej jest ulica Wiosen-
na, która w pewnym momencie 
się kończy. Na długości 505 me-
trów do rzeki jest to grunt rol-
ny. Zgodnie z przepisami gmina 
nie ma możliwości wywłaszcze-
nia gruntu rolnego pod ścieżkę 
rowerową – dodaje.

Dodatkowo kładkę trzeba by  
wykonać obok istniejącego most-
ku. – Z tym, że rzeka znajduje 
się już po stronie gminy Micha-
łowice. Moglibyśmy się oczywi-
ście dogadać, ale tu znów wraca 
kwestia dostępu. Prawo nie 
pozwala nam budować kładki 
łączącej prywatną działkę z są-
siednią gminą – zaznacza wło-
darz gminy Brwinów. [Red.]

jest mini skatepark, który bę-
dzie kosztował prawie 160 tys 
zł. Na Żbikowie i Bąkach do 
realizacji trafi aż pięć pomy-
słów: Seniorada, „Nowe obli-
cze Dzwonu Żbikowa”, miejsce 
na piknik w Parku Mazowsze, 
pokazy filmowe oraz „znani 
i nieznani ludzie z Pruszko-
wa”. W Tworkach i Malichach 
wybrano budowę świetlicy 
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Gwiazdą tegorocznych dożynek w gminie 
Michałowice będzie Maryla Rodowicz! Im-
preza odbędzie się 26 sierpnia. Do święta 
plonów pozostał jeszcze ponad miesiąc, ale 
wiemy już kto będzie gwiazdą wieczoru. Gmi-
na Michałowice zorganizowała konkurs na 
swojej stronie facebookowej, w którym in-
ternauci mieli za zadanie zgadnąć jaki artysta 

wystąpi na scenie podczas dożynek. Okazu-
je się, że będzie to Maryla Rodowicz, pio-
senkarka znana z takich utworów jak: „To 
już było”, „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Ko-
lorowe jarmarki”.Dokładny harmonogram 
imprezy nie jest jeszcze znany, gdy poznamy 
więcej informacji na ten temat z pewnością 
będziemy informować. [Red.] 

K O N C E R T

Maryla Rodowicz wystąpi 
w Michałowicach

R E G I O N
Obie gminy otrzymały 
dofinansowanie,  
w ramach którego 
powstaną nowe  
stacje miejskich 
wypożyczalni rowerów  
w Grodzisku Maz.  
i Pruszkowie.

W Grodzisku stacje 
wypożycza ln i 
funkcjonują już 
kilka lat, nato-

miast w Pruszkowie po raz 
pierwszy pojawiły się rok 

temu. To dobrze znany sys-
tem i przede wszystkim lubia-
ny przez wiele osób. Wystarczy 
trochę „drobniaków” i można 
pojeździć na rowerze przez kil-
ka godzin. Chyba, że wybieracie 
się w krótką trasę, do 20 minut,  
to nic nie zapłacicie.

Gminy starają się zwiększać 
punkty wypożyczalni na swoim 
terenie. Dlatego też w Grodzi-
sku powstaną trzy nowe sta-
cje rowerowe przy ul. Teligi,  
ul. Okrężnej oraz w Adamowiź-
nie przy ul. Osowieckiej. Na-
tomiast w Pruszkowie nowe 

stacje pojawią się następują-
cych lokalizacjach: ul. Prusa,  
ul. Sienkiewicza, Park Żwiro-
wisko, ul. Ryszarda.

Ponadto w dofinansowanie 
wpisują się już istniejące stacje 
rowerowe na ul. Robotniczej 
– skrzyżowanie z ul. Promy-
ka, ul. Ewy – rejon stacji WKD, 
na terenie Parku Mazowsze (do 
stacji rowerowej wybudowa-
na zostanie ścieżka rowerowa), 
na ul. Plantowej – przy Szko-
le Podstawowej nr 2. Gmina 
otrzyma za nie zwrot ponie-
sionych kosztów. [SD]
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stacjami wypożyczalni rowerów

KO N C E R T
Jeśli jesteście miłośnikami 
muzyki Disco Polo, to nie 
lada gratka będzie na 
was czekać w Ożarowie. 
Już 21 lipca odbędzie się 
tam koncert z cyklu Disco 
Polowanie, gdzie gwiazdą 
wieczoru będzie Sławomir!

I mpreza rozpocznie się już 
o godz. 16.00, a na scenie 
nie zabraknie najwięk-
szych gwiazd muzyki Disco 

Polo. W pierwszej kolejności od-
będzie się talent show. Następnie 
na scenie przy ul. Sochaczewskiej 
218 zobaczymy zespół Power Play. 

Jak na discopolowa imprezę 
przystało nie może zabraknąć 

Sławomir wystąpi w Ożarowie

prawdziwych weteranów, czyli 
zespołu Boys. „Chłop z Mazur” 
czy „ Jesteś szalona” to tylko 
niektóre utwory jakie Marcin 

Miller wykona z zespołem. Boys 
na scenie pojawi się o godz. 
18.00. Godzinę później swój 
koncert da Bayera. Jak na Disco- 
polowanie przystało nie może 
zabraknąć konkursów. Pierw-
szą turę zaplanowano na godz. 
20.00. Natomiast o godz. 20.30 
na scenie pojawi się Loverboy. 
Po występie przewidziano dru-
gą turę konkursów. 

O godz. 21.30 na scenie poja-
wi się gwiazda wieczoru, czyli 
Sławomir z zespołem. Tego wie-
czoru na pewno nie zabraknie 
jego największego przeboju 
„Miłość w Zakopanem”.

Dispo Polowanie sobota 21 lip-
ca ul. Sochaczewska 218 Kręcz-
ki Kaputy. Wstęp wolny!  [Red.]

N A D A R Z Y N
W tym roku dla mieszkańców 
Młochowa przygotowano 
wyjątkowo atrakcyjny 
program letnich koncertów 
plenerowych. 22 lipca 
odbędzie się koncert 
„Warszawskie combo 
taneczne”.

C ombo zaprezentuje 
przedwojenne war-
szawskie piosenki, 
które bawiły publicz-

ność blisko 80 lat temu i mogą 
bawić nadal. Warto przyjść i prze-
konać się na własne uszy.

Zespół powstał z inicjatywy Jana 
Emila Młynarskiego. Początkowo 

Kolejny koncert z cyklu 
„zaPARKuj w Młochowie”

muzycy grywali na podwórkach 
Mokotowa, Pragi, Śródmieścia 
i w warszawskich lokalach. Grupę 
tworzą artyści, którzy postanowili 
ocalić od zapomnienia warszaw-
skie piosenki. Na scenie pojawią 
się Jan Młynarski (śpiew, bandżo-
la), Piotr Zabrodzki (śpiew, banjo), 

Sebastian Jastrzębski (gitara), Woj-
ciech Traczyk (kontrabas), To- 
masz Duda (saksofon), Anna Bo- 
jara (piła). Koncert odbędzie się  
w niedzielę 22 lipca o godz. 16.00 
na terenie Zespołu Parkowo Pała-
cowego w Młochowie przy ul. Pla-
tanowej. Wstęp bezpłatny. [ASz]

Wylotówka na Katowice z opóźnieniem
R E G I O N

Rozbudowa trasy S8 
Radziejowice-Paszków  
nie idzie zgodnie z planem. 
Nieprzewidziane roboty 
archeologiczne wpłynęły  
na konieczność zmiany 
terminu zakończenia  
robót na jednym  
z odcinków trasy.

Termin do zmiany
Skąd opóźnienia? Wynikają one 
z prac archeologicznych, które 
trzeba było przeprowadzić w re-
jonie węzła Nadarzyn. Choć tego 
typu roboty wykonuje się wcze-
śniej, to odnalezienie szczątek 
ludzkich z czasów średniowiecza 
zaskoczyło nawet samego kon-
serwatora zabytków. Nieprze-
widziane prace archeologiczne 
sparaliżowały prace na trasie na 
kilka miesięcy. 

Prezent na gwiazdkę?
Wykonawca wystąpił o prze-
sunięcie terminu zakończenia 
budowy. Do kiedy? Mówi się 
o połowie przyszłego roku. Jed-
nak przedstawiciele Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad zaznaczają, że jest szansa 
na oddanie całej trasy do użyt-
ku kierowców jeszcze przed ter-
minami. Kiedy? – Chcielibyśmy 
aby ciąg główny trasy był dostęp-
ny dla kierowców przed Święta-
mi Bożego Narodzenia. Nie jest 
to jednak żadna deklaracja – in-
formowali na objeździe inwesty-
cyjnym przedstawiciele GDDKiA.

Aktualne prace
Prace na obu odcinkach są za-
awansowane w około 55-60 proc. 
Na krótszym mierzącym 9,9 km 

odcinku Radziejowice-Paszków 
obecnie wykonywane są robo-
ty ziemne, układane są warstw 
nawierzchni, w tym również be-
tonowej, montaż barier ener-
gochłonnych, prowadzone są 
prace na obiektach mostowych. 

Dodatkowo trwa budowa zbior-
ników retencyjnych, kanalizacji 
i oświetlenia. Podobne prace są 
prowadzone na odcinku Prze-
szkoda-Paszków (11,6 km). Tu 
dodatkowo trwa już budowa 
ekranów akustycznych.

Droga z betonu
Trasa S8 na wspomnianym od-
cinku będzie miała nawierzch-
nię betonową, a nie bitumiczną. 
Skąd ta zmiana? Okazuje się, że 
chodzi o wytrzymałość materia-
łu. – Nawierzchnie betonowe są 
w stanie wytrzymać nawet 30 lat. 

Dodatkowo na tej nawierzchni 
nie tworzą się koleiny – zazna-
czają przedstawiciele GDDKiA. 
Trasa na całej długości będzie 
miała dwa pasy ruchu, z możli-
wością rozbudowy do trzech pa-
sów w każdym kierunku. [Red.]
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– Chcielibyśmy aby ciąg główny trasy 
był dostępny dla kierowców przed 
Świętami Bożego Narodzenia.  
Nie jest to jednak żadna deklaracja.
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Kolejna edycja kampanii „Kręć kilo-
metry” trwa. Biegasz, jeździsz na ro-
werze, dużo spacerujesz? Pływasz 
kajakiem, jeździsz na rolkach lub 
uwielbiasz nordic walking? A może 
chcesz się w końcu ruszyć z kana-
py, ale brakuje ci motywacji? Pobierz 
aplikację „Kręć kilometry” i pokonuj 

swoje rekordy. Każdy kilometr się 
liczy. Kampania społeczna„Kręć ki-
lometry” jest organizowana przez 
fundacje Allegro All for Planet. Za-
bawa promuje głównie jazdę na ro-
werze. Na uznanie mogą również 
liczyć wszyscy, którzy wolny czas, za-
miast przed telewizorem, spędzają 

R E G I O N
aktywnie na świeżym powietrzu: bie-
gając, spacerując, uprawiając nordic 
walking czy właśnie jeżdżąc na rowe-
rze. Pokonując specjalne wyzwania 
możesz zdobyć nagrody dla siebie.  
A kilometr, które pokonasz mogą 
przynieść nagrodę dla wybranego 
przez ciebie miasta. [Red.] 

Walcz o kilometry  
dla swojego miasta

Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 

stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), 
ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały 
Nr 619/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 październi-
ka 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie 
ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.

Granice obszaru do objęcia zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po:
od północnego-zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego zachodni 
narożnik działki ew. nr 25/1, północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 
25/1 i 25/4 do punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 25/4, 
od północnego-wschodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 24 do 
punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 26/15,
od południowego-wschodu – północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 
26/15, 26/13, 26/12, 26/11, 26/10, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4 oraz 26/2 
do punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 26/2,
od południowego-zachodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 
25/1 do punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 25/1.

Wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego należy składać 
do 13 sierpnia  2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

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

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Obwieszczenie Starosty 
Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego ( Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), 
oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia  
2017.08.04 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Podkowa 
Leśna, reprezentowanego przez pana Grzegorza Kowalika  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej  
nr 150576W ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Podkowa Leśna, obręb 2: 238/1, 150 (150/1, 150/2), 203 (203/1, 
203/2), 208 (208/1, 208/2), 206 (206/1, 206/2), 248
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono 
działki przeznaczone pod drogę. 
Nieruchomości, na których przewiduje się przebudowę  
zjazdów, przebudowę innych dróg publicznych:
Podkowa Leśna, obręb 2: 237, 239
Brwinów, obręb 16 Owczarnia: 2/13, 2/9, 2/6, 23/1, 2/3. 
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy 
zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji  
do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

reklama

Sauna w ZP. Kolejna 
interwencja w ZTM

R E G I O N
Wracamy do tematu braku 
klimatyzacji w autobusach 
ZP. Po naszej poprzedniej 
publikacji w tej sprawie  
ZTM obiecał interwencję  
u operatora linii. 
Pasażerowie alarmują 
jednak, że sytuacja nie 
poprawiła się.

S auna na kółkach – to 
 określenie, z którym 
w kontekście linii ZP 
spotkaliśmy się naj-

częściej. Od dłuższego czasu na 
naszą redakcyjną skrzynkę na-
pływają wiadomości o tym, że 
klimatyzacja w autobusach nie 
działa lub nie jest włączana. Po-
dróż takim pojazdem trudno więc 
nazwać komfortową. Z relacji jed-
nej z pasażerek wynika nawet, 
że w podstawowym „ekwipun-
ku” podróżnych korzystających 
z linii ZP zaczęły pojawiać się... 
podręczne wachlarze.

Po naszej ostatniej publikacji 
na ten temat ZTM zapewnił, że 
zajmie się sprawą, skontrolu-
je stan techniczny klimatyzacji 
w autobusach, zobowiąże ope-
ratora do zwrócenia baczniejszej 
uwagi na ten problem. I co? I nic. 
– Czy moglibyście wrócić do te-
matu sauny w autobusach linii 
ZP? Jakiś czas temu już o tym 
pisaliście i nic się nie zmieniło 
– pisze Piotr. – W autobusach li-
nii ZP nadal problem z klimaty-
zacją, okna poblokowane, ludzie 

mdleją a przewoźnik nic z te-
go sobie nie robi – zaznacza in-
ny pasażer.

O wyjaśnienia ponownie 
zwróciliśmy się więc do ZTM. 
– W ostatnich dniach przepro-
wadziliśmy kontrole klimatyzacji 
na liniach: 717, ZP i ZW. W dwóch 
autobusach (na 22 skontrolowa-
ne pojazdy) brakowało paska 
napędu sprężarki klimatyzacji. 
Za nieprawidłowości, stwier-
dzane w ramach kontroli sta-
nu technicznego pojazdów, na 
operatora nakładane są kary 
przewidziane w umowie – za-
znacza Łukasz Majchrzyk z biura 

prasowego ZTM. – Ponadto, 
przewoźnik został poinformo-
wany o stwierdzonych usterkach 
i zobligowany do niezwłocznej 
poprawy stanu technicznego au-
tobusów, kursujących na powyż-
szych liniach – dodaje.

Co jeśli sytuacja będzie się 
powtarzać? Przypadki braku 
klimatyzacji należy zgłaszać do 
ZTM. – Przy zgłaszaniu zastrze-
żeń dotyczących funkcjonowania 
klimatyzacji prosimy o podanie 
numeru taborowego. Uspraw-
nia to proces weryfikacji zgło-
szenia – wyjaśnia Majchrzyk. Do 
tematu będziemy wracać. [Red.] 
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R E G I O N
Ministerstwo Infrastruktury 
opublikowało koncepcję 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, jaki 
ma powstać na terenie 
gmin Baranów, Szymanów 
i Wiskitki. W dokumencie 
mowa nie tylko  
o samym lotnisku.

P lany dotyczące budowy 
CPK powoli zaczynają 
się precyzować. W cią-
gu minionych tygodni 

odbyła się seria (dość burzli-
wych) spotkań mieszkańców 
z pełnomocnikiem rządu Mi-
kołajem Wildem, w życie zdą-
żyła też już wejść specustawa, 
która ułatwi przeprowadzenie 
inwestycji. Teraz Ministerstwo 
Infrastruktury opublikowało 
koncepcję centralnego lotniska, 
czyli dokument z najważniejszy-
mi założeniami dla nowego portu.

Jego lektura jest bardzo cie-
kawa. Czytamy m.in. że przed-
sięwzięcie zakłada realizację 
trzech podstawowych celów. 
Budowy innowacyjnego hubu 
transportowego, opartego na 
zintegrowanych węzłach lot-
niczym oraz kolejowym i efek-
tywnie włączonego w układ 
sieci drogowej. – Nowe lotni-
sko, usytuowane między Łodzią 
a Warszawą, ma być jednym 
z największych przesiadkowych 
portów lotniczych w Europie. 
Po pierwszym etapie budowy 
ma obsługiwać do 45 mln pa-
sażerów rocznie, a docelowo 

ok 100 mln – zaznaczają au-
torzy koncepcji.

Drugim celem stworzenie 
efektywnego systemu transportu 
kolejowego, umożliwiającego do-
jazd z większości regionów Polski 
do CPK w czasie nie dłuższym niż  
2,5 godziny, a docelowo 2 go-
dziny. – W ramach zaplanowa-
nych inwestycji towarzyszących 
zostanie zbudowana nowa linia 
kolejowa dużych prędkości War-
szawa-CPK-Łódź, która zapew-
ni czas przejazdu z Warszawy do 
CPK w ciągu 15 minut oraz Łodzi 
do CPK w ciągu 25 minut – infor-
muje ministerstwo. Cel numer 
trzy to „trwała integracja aglo-
meracji warszawskiej i łódzkiej”.

Budową CPK ma zająć się 
odrębna, specjalnie powołana 
spółka. Do jej zadań będzie na-
leżało m.in pilnowanie wstęp-
nego harmonogramu, w którym 

wyznaczono najważniejsze dla 
inwestycji daty. W III kwartale 
tego roku ogłoszony ma zostać 
przetarg na przygotowanie stu-
dium wykonalności, a następnie 
koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznej. Do 2020 r. jest czas 
na uzyskanie decyzji środowi-
skowej. Prace budowlane mają 
trwać w latach 2021-2027.

W koncepcji wspomniano tak-
że o najbardziej spornej kwestii, 
czyli wykupie gruntów. – Nie-
ruchomości będą nabywane 
przez spółkę celową w ramach 
dobrowolnych negocjacji ceno-
wych, które będą trwały do koń-
ca 2019 r. Ustawodawca szacuje, 
że w ten sposób nabyta zostanie 
zdecydowana większość nieru-
chomość i procedura odszko-
dowawcza będzie uruchomiona 
dopiero w ostateczności – czyta-
my w dokumencie. [Red.]
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Jest koncepcja CPK: ultraszybka kolej  
i 100 mln pasażerów rocznie

Ogłoszenie
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W Grodzisku Mazowieckim podpisano 
umowę na remont kilku ulic na terenie 
Łąk. Roboty drogowe, które wkrótce 
zostaną wykonane będą polegały na 
zerwaniu starych nawierzchni i zro-
bieniu nowych nakładek asfaltowych, 
a także rozbudowę chodników. Pra-
ce obejma ul. Chlewińską (od ul. Gra- 

nicznej do ul. Zajęczej), ul. Szeroką (od 
ul. Granicznej do ul. Średniej/Zielo-
ny Rynek), ul. Średnią (od ul. Ordo-
na do ul. Zielony Rynek), ul. Łączną, 
ul. Zajęczą i ul. Ordona. – To niezwy-
kle ważny kontrakt dotyczący dużej 
części dzielnicy Łąki i rejonu, gdzie 
budujemy świetlicę oraz tworzymy 

G R O D Z I S K  M A Z .
park zieleni. Te uliczki są dzisiaj bar-
dzo wąskie, więc część z nich zosta-
nie poszerzona, będą nowe wjazdy na 
posesje, teren zostanie uporządkowa-
ny – mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckie-
go. Termin zakończenia tego zadania 
przewiduje się w październiku. [SD] 

Wyremontują ulice  
w Łąkach

                           Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  
środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,  

dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Zabłotnia w rejonie autostrady A2 w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 725/2018 Rady Miej-
skiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Zabłotnia w rejonie autostrady A2 w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w spra-
wie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zabłotnia  
w rejonie autostrady A2 w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik  
dz. ew. nr 60 w kierunku wschodnim po północnej granicy dz. ew. nr 60, zachod-
niej granicy dz. ew. nr 26/1, północnych granicach dz. ew. nr 83 i 22/2;

od wschodu i południa – po wschodnich i południowych granicach dz. ew. nr 83, 
26/1, 65/2, 63/2, 67/2, 68/2, 69/2;

od zachodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 59/2.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do 
dnia 13 sierpnia 2018 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościusz-
ki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres  
e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwi-
sko 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 rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Tomasz Krupski 

Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery Nowe i Kozery 

w rejonie ul. Czerwonych Maków w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazo-
wieckim Uchwały Nr 724/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery Nowe  
i Kozery w rejonie ul. Czerwonych Maków w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają po:
od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 86  
z obrębu Kozery Nowe dalej w kierunku wschodnim po północnych 
granicach dz. ew. nr 86, 87, 91/1, 92/1, 92/2, 127/1, 96, 97/4, 98/1, 98/2, 
99/2, 100, 101, 102 i 103 z obrębu Kozery Nowe;
od wschodu – po północno-wschodnich granicach dz. ew. nr 103, 104 i 105 
z obrębu Kozery Nowe, dalej po północno-wschodnich granicach dz. ew. nr 
298/1 i 85 z obrębu Kozery, dalej po wschodnich granicach dz. ew. nr 85, 87, 
88, 89, 90 i 237 z obrębu Kozery;
od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 237 z obrębu Kozery, dalej 
po południowych granicach dz. ew. nr 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 
118/4, 117, 116, 128/2, 112, 111 i 109 z obrębu Kozery Nowe;
od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 109, 108 i 86 z obrębu 
Kozery Nowe.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do   
13 sierpnia 2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-
825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Tomasz Krupski

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronach internetowych Urzędu Gminy Nada-
rzyn – www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn zo-
stał zamieszczony wykaz nieruchomości przezna-
czonych do oddania w użytkowanie.

Ogłoszenie

Przedszkole na finiszu. 
Teraz formalności

O T R Ę B U S Y
Dobiega końca budowa 
nowego przedszkola  
w Otrębusach. Wokół 
budynku trwają prace 
porządkowe, a sam obiekt 
niedługo będzie mógł 
przyjąć dzieci. Czy uda się  
to zrobić we wrześniu?

O postępach na placu 
budowy informowa-
liśmy na naszych ła-
mach wielokrotnie. 

Często na prośbę rodziców przy-
szłych przedszkolaków z ul. Pia-
seckiego. Na zakończenie tej 
inwestycji oczekują oni bowiem 
z dużą niecierpliwością. Nowa 
placówka ma przyjąć setkę dzieci 
i stanowić odpowiedź na rosnące 
potrzeby mieszkańców Otrębus 
i Kań, a tych, szczególnie rodzin 
z małymi dziećmi, systematycz-
nie przybywa.

Na jakim etapie jest inwestycja? 
– Prace budowlane w przedszko-
lu i w jego sąsiedztwie powinny 
zostać zakończone w ciągu naj-
bliższych dwóch tygodni. Termin 

oddania obiektu zależeć będzie od 
terminów obowiązkowych kontro-
li: najpierw straży pożarnej i sa-
nepidu a na koniec Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Pruszkowie. Dopiero po wyda-
niu decyzji pozwolenia na użytko-
wanie przez PINB będziemy mogli 
otworzyć przedszkole – zaznacza 

Arkadiusz Kosiński, burmistrz gmi-
ny Brwinów. Nowa placówka zastą-
pi przedszkole przy ul. Wiejskiej. 
Stary budynek zostanie zagospo-
darowany na nowo. W przyszłym 
roku planowana jest tam prze-
prowadzka ośrodka zdrowia, 
mieszczącego się obecnie w są-
siednim pałacyku Toeplitza. [Red.] 
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Ładowarki USB w parkach
P R U S Z KÓ W

W dwóch miejscach 
na terenie Pruszkowa 
pojawiły się bardzo 
pomocne urządzenia.  
W Parku Kościuszki  
i Parku Potulickich można 
bezpłatnie podładować 
sprzęty w solarnych 
ładowarkach USB.

K ażdemu z nas przy-
najmniej raz zda-
rzyło się, że bateria 
telefonu odmówiła 

posłuszeństwa w najmniej od-
powiednim momencie. A nie 
wszędzie jest możliwość podłą-
czenia jej do ładowania. Do tych 
miejsc nie należą już dwa prusz-
kowskie parki. Stanęły w nich 
solarne ładowarki USB. Wystar-
czy własny kabelek i możemy 
„podratować” telefon, aparat 
czy inne urządzenia.  

– Mamy przyjemność udostęp-
nić państwu dwa urządzenia do 
ładowania urządzeń mobilnych 
takich jak telefony komórko-
we, smartfony, tablety - w wer-
sji solarnej. Ładowarka zasilana 
jest wyłącznie odnawialną energią 
słoneczną poprzez zastosowanie 

panelu fotowoltaicznego. Łado-
warka posiada dwie półeczki, na 
których można umieścić mobilne 
urządzenia i podłączyć je do ła-
dowania za pośrednictwem czte-
rech gniazd USB IP 67 – informują 
pruszkowscy urzędnicy.

Panele fotowoltaiczne gene-
rują wystarczająco dużo ener-
gii aby ładować 4 urządzenia 
jednocześnie, a nadmiar ener-
gii skumulować w akumula-
torze. – Zgodnie z warunkami 

technicznymi gwarantowany-
mi przez producenta gniazda są 
odporne na wszelkie warunki 
atmosferyczne takie jak deszcz 
czy śnieg, działają w zakresie 
temperatur od -20 do +50 stop-
ni Celsjusza – czytamy w komu-
nikacie magistratu.

Ładowarki znajdziecie w Par-
ku Kościuszki w pobliżu fontan-
ny „Mali muzykanci” i w Parku 
Potulickich obok studni oligo-
ceńskiej przy ul. Lipowej. [Red.]
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Na podstawie 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) zawiadamia się, że w związku  
ze wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek 
od km 2+209, 60 do km 9+560,51.”, inwestor zmienił swój wniosek  
w zakresie działek usytuowania obiektu – drogi.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie.
Działki usytuowania obiektu – drogi: (inwestycja zlokalizowana jest  
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki):
Zmiany wniosku dokonano poprzez: 
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia  
w całości pod inwestycję:
- dodanie: • obręb Kałęczyn 0011 – działka nr ew. 155/8.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające 
podziałowi do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po 
podziale – tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod 
projektowany pas drogowy):
- dodanie: • obręb Kozerki 0015 – działka nr ew. 43 (43/7, 43/8); 
Numery działek podlegające ograniczeniu przeznaczone pod budowę/
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń wodnych  
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, niewchodzące w skład  
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek 
po podziale przeznaczone pod przebudowę ww. urządzeń niewchodzące 
w pas drogowy, które podlegają ograniczeniu):
- zmianę z: • obręb Kozerki 0015 – działka nr ew. 43 (43/5, 43/6);
- na: • obręb Kozerki 0015 – działka nr ew. 43 (43/7, 43/8);
- zmianę z: • obręb Kałęczyn 0011 – działka o nr ew. 155 (155/8, 155/9) 
- na: • obręb Kałęczyn 0011 – działka o nr ew. 155/9
- dodanie: 
• obręb Chlebnia 0003 – działka nr ew. 201; 196/3 (196/10, 196/11, 196/12); 
196/4 (196/13, 196/14); 195/6 (195/13, 195/14); 195/5 (195/11, 195/12); 
194 (194/3, 194/4); 192 (192/3, 192/4); 188 (188/3, 188/4); 200 (200/4,  
200/5, 200/6); 
• obręb Kozery 0016 – działka  o nr ew. 155 (155/4, 155/5, 155/6); 171 
(171/4, 171/5, 171/6).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pok. 7 w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00,  
śr. i pt – w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi  
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
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Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta  

Grodzisk Mazowiecki Jednostka A12

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Ma-
zowieckim Uchwały Nr 617/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiec-
kim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu mia-
sta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A12.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają po:

od północy – od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. 
nr 89 z obrębu 23 w kierunku wschodnim po północnych granicach dz. ew. nr 
89, 90, 91, 92, 94, 95/1, 95/2, 96, 97 z obrębu 23 do północno-wschodniego 
narożnika dz. ew. nr 97 z obrębu 23;

od wschodu – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 97 z ob-
rębu 23 po wschodnich granicach dz. ew. nr 97, 98, 103, 107, 153/5, 153/6, 
153/7, 151/12 i 151/13 z obrębu 23 do południowo-wschodniego narożnika 
dz. ew. nr 151/13 z obrębu 23;

od południa – od południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 151/13  
z obrębu 23 po południowych granicach dz. ew. nr 151/13, 151/8, 151/4, 
151/7, 145/5 z obrębu 23 na przedłużeniu przez dz. ew. nr 146/2 z obrębu 23 
do południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 146/5 z obrębu 23;

od zachodu – od południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 146/5 z ob-
rębu 23 po zachodnich granicach dz. ew. nr 146/5, 146/4, 146/3 i 89 z obrębu 
23 do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 89 z obrębu 23.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać  
do 13 sierpnia  2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

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

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

                                                  Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery 
Nowe i Kozery w rejonie ul. Czerwonych Maków w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 724/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery Nowe  
i Kozery w rejonie ul. Czerwonych Maków w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym przystą-
piła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery Nowe i Kozery  
w rejonie ul. Czerwonych Maków w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać 
się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają po:
od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 86 z obrębu 
Kozery Nowe dalej w kierunku wschodnim po północnych granicach dz. ew. nr 86, 
87, 91/1, 92/1, 92/2, 127/1, 96, 97/4, 98/1, 98/2, 99/2, 100, 101, 102 i 103 z obrębu 
Kozery Nowe;
od wschodu – po północno-wschodnich granicach dz. ew. nr 103, 104 i 105 z obrębu 
Kozery Nowe, dalej po północno-wschodnich granicach dz. ew. nr 298/1 i 85 z obrębu 
Kozery, dalej po wschodnich granicach dz. ew. nr 85, 87, 88, 89, 90 i 237 z obrębu 
Kozery;
od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 237 z obrębu Kozery, dalej po połu-
dniowych granicach dz. ew. nr 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118/4, 117, 116, 
128/2, 112, 111 i 109 z obrębu Kozery Nowe;
od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 109, 108 i 86 z obrębu Kozery Nowe.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  
13 sierpnia 2018 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski 
na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania pod-
pisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powi-
nien 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 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

  
z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Krupski

                                             Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki – obszar I

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 619/2017 Rady Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ma-
rynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym przystą-
piła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po 
północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać 
się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają po:
od północnego-zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego zachodni narożnik 
działki ew. nr 25/1, północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 25/1 i 25/4 do 
punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 25/4, 
od północnego-wschodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 24 do 
punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 26/15,
od południowego-wschodu – północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 26/15, 
26/13, 26/12, 26/11, 26/10, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4 oraz 26/2 do punktu 
stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 26/2,
od południowego-zachodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 25/1 do 
punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 25/1.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  13 
sierpnia 2018 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na 
piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do proto-
kołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opa-
trywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.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 rozpa-
trzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Ogłoszenie

Gdy wysiądziecie z kolejki WKD na 
stacji Podkowa Leśna Główna to  
z pewnością zauważycie pewne zmia-
ny. Powstał parking „parkuj i jedź”, ele-
menty małej architektury, pojawiło się 
więcej zieleni i nie tylko. Ostatnie bra-
kujące „puzzle do układanki” zamonto-
wano wokół podkowiańskiego terenu 

Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Na 
początku lipca pisałem o zagospoda-
rowaniu terenu wokół stacji WKD 
Główna. Ostatnim elementem, któ-
ry miał dopełnić całości były ławki  
i kosze. Parę dni temu zostało posta-
wionych 6 koszy i 6 ławek, a co naj-
ważniejsze udało się je sfinansować ze 

P O D K O W A  L E Ś N A
środków zewnętrznych – poinformo-
wał na swojej stronie Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. Przypo-
mnijmy też, że zainstalowano latarnie 
w typie pastorał, wiatę na rowery, na-
sadzono blisko 6 tys. roślin. Postawiono 
również miejską toaletę. Skorzysta-
nie z niej wiąże się z kosztem 2 zł. [SD] 

Teren wokół WKD 
zmienił swoje oblicze

P R U S Z KÓ W
Oddział ginekologiczno-
położniczy pruszkowskiego 
szpitala powiatowego na 
Wrzesinie znalazł się  
w rankingu najlepszych tego 
typu placówek w Polsce 
według magazynu WPROST.

O ceną oddziałów szpi-
talnych w kilku dzie-
dzinach leczenia na 
zlecenie WPROST 

zajął się „Menedżer Zdrowia”, 
znane branżowe czasopismo 
medyczne. Ranking powstał na 
podstawie kilku tysięcy ankiet. 
– Pod lupę wzięliśmy to, co dla 
pacjentów najważniejsze: zakres 
diagnostyki, która jest dostęp-
na w szpitalu, liczbę wykony-
wanych procedur leczniczych, 
współczynnik zakażeń poope-
racyjnych, a także liczbę perso-
nelu i łóżek szpitalnych. Ankiety 
zostały opracowane przez zespół 
ekspertów w poszczególnych 
dziedzinach. Nasi konsultan-
ci stworzyli system wag i algo-
rytmów, na podstawie których 

oceniliśmy oddziały – zaznacza-
ją autorzy rankingu.

Oddział ginekologiczno-po-
łożniczy szpitala powiatowe-
go na Wrzesinie uplasował się 
na 40. miejscu z 61 oddziałów 
ujętych w zestawieniu. To spo-
ry sukces, bo jeszcze niedawno 

o takim wyróżnieniu można było 
tylko pomarzyć. – Miejsce wśród 
najlepszych oddziałów gineko-
logicznych w Polsce, w tak pre-
stiżowym rankingu, jest dla nas 
ogromnym wyróżnieniem, a jed-
nocześnie potwierdzeniem, że 
warto i trzeba wprowadzać 

Niespodzianka z szansą  
na „Modernizację Roku”
G R O D Z I S K  M A Z .

Powoli kończy się 
rewaloryzacja zabytkowej 
willi Niespodzianka  
w Grodzisku 
Mazowieckim. Budynek 
został zgłoszony do 
plebiscytu „Modernizacja 
Roku 2017”. Dzięki głosom 
internautów zabytek ma 
szansę wygrać, póki co 
jest na drugim miejscu.

A ktualnie Niespo-
dzianka to jeden 
z najpiękniejszych 
budynków na ma-

pie Grodziska Mazowiec-
kiego. A być może i nie tylko. 
W ubiegłym roku gmina rozpo-
częła renowację willi. Jest ona 
wpisana do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa 
mazowieckiego. Przypomnijmy, 
że wybudowano ją w roku 1906.

Niespodziankę zgłoszono do 
konkursu „Modernizacja Ro-
ku 2017”, którego celem jest wy-
branie takich budynków, które 
w danym roku wyróżniają się 
szczególnymi walorami. Plebiscyt 
podzielono na kategorie. Oczywi-
ście grodziska willa znalazła się 
w kategorii zabytki. W chwili pu-
blikowania tego materiału budy-
nek zebrał 452 głosy. Przed nim 
znajduje się obiekt mieszkalny  
z Leszna – 629 głosów.

O tym czy willa zdoła uzyskać 
pierwsze miejsce decydują Wa-
sze głosy. Dlatego warto wejść 
na stronę www.modernizacja-
roku.org.pl i zagłosować na bu-
dynek z naszego regionu! [SD] 
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l zmiany. W szpitalu pruszkow-

skim od roku pracuje w zdecy-
dowanej większości nowy zespół 
lekarzy i położnych. To ich za-
sługą jest poszerzony zakres 
operacji, nowe procedury i no-
wa jakość – komentuje Tomasz 
Sławatyniec, dyrektor szpitala.

Z wysokiego miejsca prusz-
kowskiej lecznicy cieszą się też 
władze powiatu. – Ten wynik 
cieszy podwójnie bo po pierwsze 
jest dowodem na to, że w szpi-
talu powiatowym dzieją się do-
bre rzeczy, które przekładają się 
bezpośrednio na komfort i za-
dowolenie pacjentów. Po dru-
gie, bo jest to najlepszy dowód 
na to, że podejmowane przez 
Zarząd i Radę Powiatu decy-
zje co do inwestycji w szpital  
przynoszą wymierne efekty  
– mówi Maksym Gołoś, starosta 
powiatu pruszkowskiego. – Ta 
nagroda i fakt, że oddział gine-
kologiczny naszego szpitala jest 
w ścisłej czołówce Mazowsza je-
śli chodzi o liczbę urodzeń dzie-
ci są tego najlepszym możliwym  
dowodem – dodaje. [Red.]

Ginekologia na Wrzesinie 
wysoko w rankingu WPROST
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Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

„Klub Świetliki” będzie działał w okresie od 20 sierpnia 2018 r. 
do 31 lipca 2020 r. Wartość całkowita projektu wynosi 468 217,50 
zł, z czego kwota dofinansowania dla gminy Michałowice to  
435 442,27 zł, co stanowi 93 % całej wartości projektu. Wkład  
własny gminy wyniesie zatem 7%.

Wartość projektu w poszczególnych latach przedstawia się na-
stępująco:

- w 2018 r. – 72 032,50zł;
- w 2019 r. – 283 387,50 zł;
- w 2020 r. – 112 797,50 zł.
 

Świetliki to placówka wsparcia dziennego, która działa od paź-
dziernika 2017 r. Dedykowana jest dla dzieci i młodzieży do 18. 
roku życia z rodzin zamieszkujących na terenie gminy.

Formuła opiekuńczo-wychowawcza w jakiej prowadzone były 
Świetliki, doskonale spełniła swoje zadanie. Dzieci miały moż-
liwość odrabiania lekcji, uczestniczenia w zajęciach edukacyj-
nych i integracyjnych. Był też czas na zabawę, a także zajęcia 
plastyczne i sportowe. Odpowiednie ukierunkowanie zajęć bar-
dzo dobrze wpłynęło na rozwój edukacyjny dzieci, ale również 
dało możliwość rozwijania pasji i umiejętności pracy w zespo-
le. Oczywiście w trakcie zajęć był też czas na rozmowy i profi-
laktykę zachowań ryzykownych.

Do tej pory Świetliki funkcjonowały w Granicy, dwa dni w ty-
godniu. W ramach projektu planowany jest rozwój placówki 
o jeszcze jedną lokalizację i wydłużenie funkcjonowania do 5 dni  
(ok. 4 godzin dziennie).

Klub Świetliki
Gmina Michałowice jest pierwszą gminą  
w województwie mazowieckim oraz piątą  
w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu 
Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Ranking kondycji finansowej samorządów został opracowany 
przez niezależne, renomowane instytucje: Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Ob-
rachunkowych.

Sporządzony został według danych GUS z 2016 r. w podzia-
le na 5 kategorii: gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiej-
skie (616), gminy miejskie (237), miasta na prawach powiatu (66) 
i powiaty ziemskie (314).

 Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki tj.: udział do-
chodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki ope-
racyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydat-
kami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział 
środków europejskich w wydatkach; relacja zobowiązań do 
dochodów ogółem  i  udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących.  

 W grupie 1559 gmin wiejskich najlepsze wyniki w rankin-
gu uzyskały:
1. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)
3. Kleszczów (woj. łódzkie)
4. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)
5.  Michałowice (woj. mazowieckie)

 
Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europej-
skiego Kongresu Samorządów, który się odbył 26-27 kwiet-
nia w Krakowie.

Gmina Michałowice liderem 
Mazowsza rankingu 

finansowego samorządów

P R O M O C J A

 
 

12 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim wójt gminy Michałowice, Krzysz-
tof Grabka podpisał umowę na otrzymanie dofinansowania projektu pn. „Klub 
 Świetliki” na kwotę 435 442,27 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020.
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Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu 
Pruszkowskiego przeznaczonych do wynajęcia na rzecz 
Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 
„Socjus”.

OBWIESZCZENIE 
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 szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566) zawiadamiam, że zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy 
Brwinów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej ul. Granicznej  
w Brwinowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji : 
obręb 15: 
działki nr ew.: 124/3, 124/4;
obręb 16: 
działki nr ew.: 434/3 (działka powstała z podziału działki 434/2),  
434/1, 437, 433/3 (działka powstała z podziału działki 433/2), 433/1, 1/4.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami spra-
wy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ 
piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-15 62.

                                        Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zabłotnia  
w rejonie autostrady A2 w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazo-
wieckim Uchwały Nr 725/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zabłotnia  
w rejonie autostrady A2 w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają po:
od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni 
narożnik dz. ew. nr 60 w kierunku wschodnim po północnej granicy dz. ew. 
nr 60, zachodniej granicy dz. ew. nr 26/1, północnych granicach dz. ew. nr 
83 i 22/2;
od wschodu i południa – po wschodnich i południowych granicach dz. ew. nr 
83, 26/1, 65/2, 63/2, 67/2, 68/2, 69/2;
od zachodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 59/2.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do   
13 sierpnia 2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-
825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

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

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Tomasz Krupski

Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice po  

południowej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z 
późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazo-
wieckim Uchwały Nr 618/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice 
po południowej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają po:
od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 202, 
dalej po północnych granicach dz. ew. nr 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 211, 
214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/8, 219/1, 219/2, 219/7 do północno-
wschodniego narożnika dz. ew. nr 219/7;
od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika dz. ew. nr 
219/7 po wschodniej granicy dz. ew. nr 219/7 do południowo-wschodniego 
narożnika dz. ew. nr 219/7;
od południa i zachodu – od południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 
219/7 po południowej i wschodniej granicy obrębu ewidencyjnego Książeni-
ce do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 202.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  
13 sierpnia 2018 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

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

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Ogłoszenie

Do trzech razy sztuka – oby to po-
wiedzenie sprawdziło się tym razem. 
Pruszkowski magistrat po raz trzeci 
szuka firmy, która zajmie się budową 
nowego boiska sportowego przy Szko-
le Podstawowej nr 9. Budowę nowe-
go boiska przy „dziewiątce” uczniom 
szkoły zagwarantowali mieszkańcy.  

W jaki sposób? Nowy obiekt sportowy 
to pomysł zgłoszony do pruszkowskie-
go budżetu obywatelskiego, który zo-
stał przewidziany do realizacji właśnie 
dzięki zdobyciu wielu głosów mieszkań-
ców. Kłopot pojawił się przy znalezie-
niu wykonawcy. Dwa przetargi zostały 
unieważnione – ceny były zbyt wysokie. 

P R U S Z K Ó W
Pruszkowski magistrat postępowanie 
ogłosił po raz trzeci. W ramach prac do 
wykonania jest nowe boisko do koszy-
kówki z nawierzchnią poliuretanową  
o wymiarach 20x20m. Nowe boisko 
ma powstać w miejscu istniejącego be-
tonowego placu do gry. Obiekt powi-
nien być gotowy do 30 listopada. [Red.] 

Kolejne podejście do 
boiska przy „dziewiątce”

Tenisistka z Raszyna 
zwyciężczynią juniorskiego 

Wimbledonu
T E N I S  Z I E M N Y 

Wszyscy fascynowaliśmy 
się finałowymi meczami 
piłkarskich mistrzostw 
świata, gdy w tym samym 
czasie Iga Świątek  
z Raszyna zdobywała 
trofeum juniorskiego 
Wimbledonu. 

M iłośnicy tenisa 
ziemnego wiedzą, 
że Wimbledon to 
jedna z ważniej-

szych wielkoszlemowych imprez 
w kalendarzu zawodów. Na kor-
tach obok doświadczonych i uty-
tułowanych tenisistów walczą 
również juniorzy w dedykowa-
nym sobie turnieju.

Na kortach można było po-
dziwiać mieszkankę Raszyna 
– Igę Świątek. Co więcej Iga 
nie tylko może pochwalić się 
udziałem w wielkoszlemowej 
imprezie. Polka wygrała całe 
zawody! Tym samym 17-latka 
wywalczyła drugi wielkoszle-
mowy tytuł w karierze.

Jak Iga radziła sobie w ca-
łym turnieju? Pierwsze star-
cie z Amerykanką Whitney 
Osuigwe zakończyło się wyni-
kiem 2:6, 6:3, 6:3 dla Polki. Póź-
niej Świątek szybko rozprawiła 
się ze Szwajcarką Simoną Wal-
tert 6:1, 7:6. Z meczu na mecz 
rozgrywki stawały się coraz 
łatwiejsze dla Polki. W trzeciej 
rundzie rywalką Igi Świątek 

była Francuzka Clara Burel. 
Mecz dla Polki okazał się „spa-
cerkiem”, ponieważ Iga wygrała 
6:1, 6:1. Brytyjka Emma Raduca-
nu również nie była dla Świątek 
trudnym rywalem. Polka odda-
ła rywalce tylko jednego gema, 
a mecz zakończył się 6:0, 6:1.

Półfinał nie był już tak ła-
twy. Zwłaszcza, że Chinka Xi-
nyu Wang okazała się trudnym 
rywalem. Mecz był niezwykle 
zacięty, ale Wang musiała uznać 
wyższość Polki. Mecz zakończył 
się wynikiem 7:5, 7:6 dla Świą-
tek i tym samym dał jej awans 
do finału.

W finale Iga zmierzyła się ze 
Szwajcarką Leonie Kung. Po-
czątek spotkania przebiegał pod 
dyktando Polki, ale przyprowa-
dzeniu 5:2 pojawił się kryzys. 

Szwajcarka „odrobiła” stratę 
dwóch gemów i doprowadzi-
ła do wyniku 5:4, ale w kolejnej 
wymianie to Świątek triumfo-
wała, zwyciężając jednocześnie 
w pierwszym secie 6:4. Kolej-
ny set dla Polki również nie był 
łatwy. Kung walczyła zaciekle 
o każdą piłkę. Mimo tego to Iga 
odniosła triumf w drugim secie 
wygrywając go 6:2 i tym samym 
zdobywając zwycięstwo w ca-
łym turnieju.

Pierwszy wielkoszlemowy 
tytuł Polka zdobyła w czerw-
cu podczas rozgrywek French 
Open na kortach Roland Garos. 
Tam w grze podwójnej wystę-
pując w parze z Amerykanką 
Caty McNally pokonała w fi-
nale parę Japonek: Yuki Naito 
i Naho Sato 6:2, 7:5. [Red.]

Marta Kobecka  
Mistrzynią Świata!

P I Ę C I O B Ó J 
Wychowanka UKS  
Kapry-Armexim Pruszków  
Marta Kobecka zdobyła 
tytuł Mistrzyni Świata  
w Akademickich 
Mistrzostwach Świata  
w sztafecie mikst.

A kademickie Mistrzo-
stwa Świata w Pięcio-
boju nowoczesnym 
były rozgrywane po 

raz pierwszy w historii. Nasi re-
prezentanci zaliczyli w nich bar-
dzo udane występy. W kadrze nie 
zabrakło też Marty Kobeckiej 
z Pruszkowa, która z zawodów 
przywiozła dwa medale.

Kobecka występ indywidualny 
w pięcioboju nowoczesnym mo-
że zaliczyć do udanych. Zawod-
niczka zajęła wysokie czwarte 
miejsce, choć przez większość 
zmagań to ona prowadziła. 
Ostatecznie na podium zaję-
ła jej koleżanka z kadry – An-
na Maliszewska.

Złoty krążek Kobecka zdobyła 
wspólnie z Łukaszem Gutkow-
skim w konkurencji sztafet mie-
szanych. Walka była niezwykle 
wyrównane, ale to polski duet 
okazał się najlepszy. W pływa-
niu nasza sztafeta zajęła drugie 
miejsce. Po szermierce polska 
para spadła na czwarte miejsce. 
Czysty przejazd w jeździe kon-
nej duetowi Kobecka/Gutkow-
ski dał awans na trzecią lokatę. 

W kombinacji (bieg ze strzela-
niem) walka o złoto toczyła się 
do ostatnich metrów. Ostatecz-
nie Gutkowski biegł na metę jako 
pierwszy dając naszej sztafe-
cie złoto.

W konkurencji drużynowej 
polscy pięcioboiści zajęli miej-
sce na podium. W pływaniu wy-
startował Łukasz Gutkowski, 
który zajął piąte miejsce. Da-
niel Ławrynowicz wystartował 

w szermierce, a jego dobry wy-
stęp na planszy dał nam awans na 
czwartą lokatę. Po jeździe konnej 
polska reprezentacja awansowa-
ła na trzecią lokatę - Marta Ko-
becka zebrała tylko cztery punkty 
karne za przekroczenie normy 
czasu. W kombinacji Maciejowi 
Dukielskiemu nie udało się po-
prawić wyniku. Ostatecznie pol-
ska drużyna zakończyła zawody 
na trzecim miejscu. [Red.]
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Nowe przedszkole w Żółwinie

Gmina Brwinów  
ogłosiła przetargi  
na zagospodarowanie  
zieleni parku miejskiego 
oraz budowę  
murków i ogrodzeń  
z gabionów.

W ramach projek-
tu „Kolejny etap 
rewitalizacji par- 
ku miejskiego  

w Brwinowie – zagospodarowa-
nie terenów zieleni” ma powstać 
ogród botaniczny. Wykonawca 
będzie miał za zadanie sporzą-
dzenie projektu budowlano-
-wykonawczego obejmującego 
uporządkowanie istniejącej zie-
leni oraz urządzenie nowej, 
wprowadzenie nasadzeń drzew, 
krzewów, pnączy, bylin i traw, 
założenie trawników i roboty pie-
lęgnacyjne, stworzenie systemu 
oświetlenia oraz monitoringu. 
Zgodnie z warunkami zamówie-
nia dokumentacja ma być gotowa 
do 27 listopada, natomiast prace 

Park w Brwinowie  
– kolejne przetargi

Gmina Brwinów ogłosi-
ła przetarg na budowę 
przedszkola przy  
ul. Nadarzyńskiej  
w Żółwinie. Wykonawcy 
mogą składać oferty  
do 31 lipca br.

Zaplanowana powierzchnia za-
budowy nowego przedszkola to 
728 m², a powierzchnia użytko-
wa wynosi 869 m². Budynek ma 
się składać z dwóch kondygna-
cji – parteru wraz z poddaszem 
użytkowym. Będzie mieścił sale 
zajęć, salę wielofunkcyjną, salę 

w parku będą prowadzone w 2019 
i 2020 roku.

Wcześniej pojawią się murki 
i ogrodzenia z gabionów – ażuro-
wych konstrukcji z prętów i siatki 
wypełnionych kamieniami, które 
są coraz częściej wykorzystywa-
ne w przestrzeni miejskiej. Będą 
stanowiły uzupełnienie elemen-
tów małej architektury. Mazo-
wiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków zatwierdził takie roz-
wiązanie dla brwinowskiego par-
ku. Murki będą chronić parkową 
zieleń przed parkującymi samo-
chodami. Łącznie ma powstać 

ponad 140 m odcinków murków 
z siedziskami z desek i ponad 110 
m odcinków ogrodzenia. Termin 
wykonania prac to 15 paździer-
nika 2018 r.

Projekt „Kolejny etap rewitali-
zacji parku miejskiego w Brwino-
wie – zagospodarowanie terenów 
zieleni” będzie realizowany w la-
tach 2018-2021. Na jego realizację 
gmina Brwinów otrzymała do-
finansowanie w wysokości 2 140 
229,65 zł (co stanowi 85% kosz-
tów kwalifikowalnych) ze środ-
ków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. (PR)

Zaproszenie na uroczystości 1 sierpnia
Punktualnie o godz. 17 
na brwinowskim Rynku 
rozpoczną się obchody 74. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Uroczystości rozpoczną się o go-
dzinie "W" przy pomniku Armii 
Krajowej na Rynku w Brwinowie 
– w godzinę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego tradycyjnie 
zawyją syreny. Po części oficjal-
nej, odśpiewaniu hymnu i złoże-
niu kwiatów przed pomnikiem 
odbędzie się wspólne śpiewanie 
piosenek powstańczych, które 
poprowadzą muzycy Orkiestry 
Warszawy. Organizator koncertu 

jadalną, pomieszczenia po-
mocnicze: szatnie i sanitaria-
ty, pokój pielęgniarki/logopedy/
psychologa, pomieszczenia ad-
ministracyjne i porządkowe, 
kuchnię wraz z zapleczem. Przy 
budynku ma powstać parking, 

boisko oraz plac zabaw m.in. 
z piaskownicą, karuzelą, buja-
kami, zestawem zabawowym. 
Zostaną też wykonane nasadze-
nia zieleni. Budynek ma zostać 
oddany do użytku pod koniec 
września 2019 r. (PR)

Fundacja Akademia Profil otrzy-
mała dofinansowanie z budże-
tu gminy Brwinów w ramach 
wspierania działalności pożyt-
ku publicznego. O godz. 18 w ko-
ściele pw. św. Floriana zostanie 

odprawiona msza św. w intencji 
poległych w Powstaniu. 
Pod warunkiem pogody bez 
deszczu, od godz. 15, Stowarzy-
szenie Projekt Brwinów zaprasza  
do parku miejskiego na polan-
kę za placami zabaw na wystawę 
plenerową „PASTA na starej fo-
tografii”, a wieczorem, o godz. 
20 na projekcję filmu doku-
mentalnego „PASTA 1944 – 100 
lat historii”. Wystawę i pokaz 
filmu Stowarzyszenie Projekt 
Brwinów organizuje we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Brwinowie, Mu-
zeum II Wojny Światowej oraz  
firmą Ericsson. (PR)
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Rekordowe inwestycje w powiecie

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

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

Powiat grodziski 
w tym roku przeznaczy na 
inwestycje rekordową kwotę 
w stosunku do ostatnich 
10 lat, będą to bowiem 
23 000 000 zł. 
Środki, które władze powiatu 
chciały przeznaczyć na 
inwestycje tylko w zeszłym 
roku były o 10 000 000 zł  
mniejsze.

W arto przyjrzeć się 
na co pieniądze 
te zostaną wy-
dane. O niektó-

rych inwestycjach drogowych 
informowaliśmy już Państwa na 
łamach prasy wcześniej, poniżej 
przedstawiamy na jakim etapie 
są one obecnie, a także co jesz-
cze mamy w planach.

Zakończyła się już moderni-
zacja drogi na trasie Stare Budy-
-Baranów w Jaktorowie (odcinek 
o długości 900 m, koszt: 407 229 zł), 
budowa zatoki autobusowej przy 
ul. Mazowieckiej w rejonie przy-
chodni w Książenicach (koszt: 
163 343 zł), budowa chodnika na 
ul. Brwinowskiej w Podkowie 
Leśnej (koszt: 82 424 zł), a tak-
że chodnika dla pieszych wraz 
z kładką przez rzekę Mrownę 
(koszt: ok. 873 691 zł).

Trwają natomiast roboty 
drogowe na: ulicy Nałkowskiej 
i Centralnej w Radoniach i Ada-
mowiźnie (odcinek o długości 
1557 m, koszt: ok. 2 971 875 zł), ul. 
Królewskiej (przebudowa odcin-
ka o długości 2276 m, planowa-
ny koszt: 6 145 533 zł) oraz drodze 
powiatowej nr 1507 w Cegłowie 

(modernizacja odcinka o długości 
320 m, koszt: 903 882 zł).

Ważne inwestycje zostaną do-
konane na rzecz Szpitala Zachod-
niego im. Jana Pawła II. Powiat 
przeznaczy 381 200 zł na m.in. 
sprzęt medyczny dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, aspirato-
ra ultradźwiękowego do operacji 
guzów mózgu nowotworowych 
ośrodka układu nerwowego, apa-
ratu USG do wykonywania badań 
echa serca dla Oddziału Kardio-
logii Inwazyjnej. Ponad 3 000 000 

zł zostaną wydane na dofinanso-
wanie projektów unijnych m.in. 
rozwój e-usług i ich integracja 
z systemem informatycznym, 
modernizacja strefy zielonej i za-
kup sprzętu dla SOR.

Spore nakłady finansowe 
zostaną również poniesione 
na rzecz remontów budyn-
ków użyteczności publicznej: 
600 000 zł na remont pomiesz-
czeń w budynku przy Dalekiej 
11 w związku z zamiarem prze-
niesienia siedziby Starosta Po-
wiatu Grodziskiego, po 150 000 
zł na remont boisk przy Zespo-
le Szkół nr 2 Milanówku oraz 
Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych nr w Grodzisku 
Mazowieckim, 150 000 zł na 
ocieplenie elewacji budynku 
ZS nr 2 w Milanówku, 220 000 

na wykonanie windy w ZSTiL nr 
2 w Grodzisku Maz., 100 000 zł 
na remont dachu ośrodka zdro-
wia w Milanówku przy Piasta 
30 oraz 515 000 zł na budowę 
miejsc postojowych w tej sa-
mej lokalizacji.

Nie są to jednak wszystkie in-
westycje, można tu wymienić np. 
mniejsze inwestycje drogowe, 
zakup nieruchomości pod dro-
gi powiatowe, zakup rejestratora 
korespondencji dla komendy po-
wiatowej straży pożarnej. Ponad 
10 400 000 zł pochodzi z dota-
cji z Ministerstwa Infrastruktury, 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
budżetu województwa mazo-
wieckiego oraz gmin.

Starosta Grodziski
Marek Wieżbicki
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Piastów z kolejną dotacją. Tym razem 
na „odnowę tkanki mieszkaniowej”. 
Miasto otrzyma blisko 6 mln zł dotacji. 
Całkowita wartość projektu szacowana 
jest na kwotę prawie 7,5 mln zł. Jakich 
zmian mogą spodziewać się mieszkań-
cy Piastowa? – Zakres robót obej- 
muje  fundamenty, ściany zewnętrzne  

i wewnętrzne, podłogi, stropy, dachy, 
stolarkę drzwiową i okienną, instala-
cje elektryczną, wentylacyjną, gazową, 
wodną, centralnego ogrzewania, wod-
ną i kanalizacyjną – informuje Agniesz-
ka Tomaszewska-Kula, inspektor ds. 
funduszy zewnętrznych piastow-
skiego magistratu. Projekt obejmie 

P I A S T Ó W
budynki przy Al. Krakowska 70, ul. Gę-
sickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Go- 
debskiego 3b, ul. Godebskiego 3c,  
ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sien- 
kiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniusz- 
ki 8, ul. Bohaterów Wolności 26.  
Jego realizację zaplanowano do koń-
ca czerwca 2020 roku.  [AS] 

Piastów otrzyma 
dofinansowanie

Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

 OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia  
prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A12

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 617/2017 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A12.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na śro-
dowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A12.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:
od północy – od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 89 z obrębu 23 w kierunku 
wschodnim po północnych granicach dz. ew. nr 89, 90, 91, 92, 94, 95/1, 95/2, 96, 97 z obrębu 23 do północno-
-wschodniego narożnika dz. ew. nr 97 z obrębu 23;
od wschodu – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 97 z obrębu 23 po wschodnich granicach dz. 
ew. nr 97, 98, 103, 107, 153/5, 153/6, 153/7, 151/12 i 151/13 z obrębu 23 do południowo-wschodniego naroż-
nika dz. ew. nr 151/13 z obrębu 23;
od południa – od południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 151/13 z obrębu 23 po południowych grani-
cach dz. ew. nr 151/13, 151/8, 151/4, 151/7, 145/5 z obrębu 23 na przedłużeniu przez dz. ew. nr 146/2 z obrębu 
23 do południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 146/5 z obrębu 23;
od zachodu – od południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 146/5 z obrębu 23 po zachodnich granicach 
dz. ew. nr 146/5, 146/4, 146/3 i 89 z obrębu 23 do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 89 z obrębu 23.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. mogą 
składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, 
ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicz-
nym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.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 Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

 z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Grodzisk Mazowiecki dnia 20 lipca 2018 r.

 OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia pro-
gnozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Książenice po południowej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 618/2017 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice po południowej stronie ulicy Olszowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice po 
południowej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 202, dalej po północnych granicach 
dz. ew. nr 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 211, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/8, 219/1, 219/2, 219/7  
do północno-wschodniego narożnika dz. ew. nr 219/7;

od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika dz. ew. nr 219/7 po wschodniej granicy dz. ew. 
nr 219/7 do południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 219/7;

od południa i zachodu – od południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 219/7 po południowej i wschodniej 
granicy obrębu ewidencyjnego Książenice do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 202.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. mogą 
składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, 
ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek do-
tyczy.

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 Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Ogłoszenie

Budowa komisariatu  
idzie zgodnie z planem

R A S Z Y N
Funkcjonariusze  
z Raszyna w przyszłym  
roku będą pracować  
w nowej siedzibie.  
Roboty budowane  
idą pełną parą.

W arto zaznaczyć, że 
plany rozbudowy 
komisariatu w Ra-
szynie pojawiły 

się aż osiem lat temu. Inwestycja 
na kilka lat trafiła jednak do szu-
flady. Pod koniec 2016 r. przed-
stawiciele Komendy Stołecznej 
Policji zapowiedzieli, że budowa 
nowego komisariatu dojdzie do 
skutku. Dziś prace na budowie 
idą pełną parą. – Obecnie zale-
wamy strop parteru. A wszystkie 
przewidziane w harmonogra-
mie prace idą zgodnie z pla-
nem – poinformował nas asp. 
sztab. Witold Pudło z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. – Inwestycja zakończy się 
w przyszłym roku – dodaje.

Jak będzie wyglądał nowy ko-
misariat w Raszynie? Obiekt 

będzie miał dwie kondygnacje 
i kształt litery „L”. Dodatkowo 
obok powstanie nowy garaż na 
cztery samochody. W budynku 
komisariatu znajdą się m.in. po-
kój przesłuchań zatrzymanych, 
pokój przesłuchań świadków 
i ofiar, magazyn broni, dwie sa-
le odpraw, dyżurka, recepcja oraz 
pokoje biurowe. – Inwestycja 

zakończy się w przyszłym roku 
– dodaje asp. sztab. Pudło.

Rozbudowa komendy nie 
utrudnia pracy policjantom. – Ro- 
boty nie obejmują starego komi-
sariatu, obok powstaje odrębna 
konstrukcja nowego budynku. 
Policjanci nie odczuwają utrud-
nień – dodaje funkcjonariusz 
z pruszkowskiej komendy. [Red.] 
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Pastewnik pięknieje
N A D A R Z Y N

Nadarzyński staw 
Pastwenik i teren wokół 
niego nabiera kształtu.  
– Trwa układanie chodnika, 
można już podziwiać 
okazałą i piękna altanę. 
Pastewnik jest wyjątkowy, 
ale niebawem zyska 
jeszcze na atrakcyjności 
– podkreśla Dariusz 
Zwoliński, wójt Nadarzyna.

P od koniec ubiegłego 
roku władze Nada-
rzyna wybrały fir-
mę, która zajęła się 

przygotowaniem projektu oraz 
wykonaniem modernizacji Pa-
stewnika. Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Budowlano- 
-Montażowe „FLISBUD”, któ-
re za realizację zadania zain-
kasuje 2 mln zł. 

Prace w terenie ruszyły na 
przełomie maja i czerwca. 
Wykonawca musi się jednak 
spieszyć. – Nadarzyński staw 
Pastewnik przypomina plac 
budowy. Może to widok dzi-
siaj niezbyt ciekawy, ale efekt 
końcowy ma być piorunujący. 

Obecnie trwa układanie kostki 
brukowej. Rozmawiamy z wy-
konawcą i mobilizujemy go, aby 
powierzone zadanie zrealizował 
w terminie. Pastewnik w nowym 
kształcie będzie w przyszłości 
wyjątkowym punktem na ma-
pie gminy Nadarzyn – zazna-
czył na swoim facebookowym 
profilu Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn. 

Jak Pastewnik będzie wyglą-
dał po modernizacji? Na trenie 

wokół stawu pojawi się stre-
fa wypoczynkowa z ławeczka-
mi i alejkami spacerowymi. Dla 
najmłodszych zostanie wybu-
dowany plac zabaw z siłownią 
plenerową. Uzupełnieniem będą 
stoły do tenisa stołowego oraz 
gry w szachy i warcaby. Powsta-
nie również ścieżka edukacyjna. 

Kiedy Pastewnik będzie go-
towy? Zgodnie z harmonogra-
mem prace powinny zakończyć 
się do 31 lipca. [Red.] 
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 20 LIPCA 2018

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

PARTNER HANDLOWY

Do pracy na budowie. 
Możliwe zakwaterowanie. 
Wysokie wynagrodzenie. 
Kontakt Przemysław:  
662-102-871 

 ► Firma sprzątająca  
zatrudni do sprzątania 
na terenie obiektu Tesco 
Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne 
terminowo. Praca jako  
stała lub dodatkowa.  
Kontakt pani Ewa  
601-711-447 

 ► 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

 ► Opiekunka Seniorów  
w Niemczech – praca na 
lato. Wynagrodzenie do 
12.000 zł w 2 miesiące.  
Kurs języka niemieckiego  
od podstaw w Warszawie 
 – bez kosztów!  
Tel.: 506-289-039 

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 

 ► Zatrudnimy pracowników 
ochrony na obiekt 
magazynowo-spedycyjny  
w m. MOSZNA PARCELA. 
Kontakt: 608-696-929 

 
 

Nauka

 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy,  
604-262-308 

 
 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Atrakcyjna działka budowlana 
w Karolewie, cicha okolica, 
blisko rzeka Rawka i las, plan 
zagospodarowania, media  
w ulicy, tel.: 508-295-232 

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 lub wynajmę  
lokal 72 m Piastów:  
601-751-183 tanio 

 
 
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 

 
 

Sprzedam

 ► Likwidacja magazynu, antyki  
i inne. Tel.: 602-104-075,  
696-785-204 

 
 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis  
603-375 -875 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków  
795-969-696 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

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

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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 

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

 ► Praca dla pań przy sprzątaniu 
biur w Parzniewie,  
tel.: 504-204-700 

 ► Praca na produkcji  
– atrakcyjne wynagrodzenie 
– Błonie. Szczegółowe 
informacje – 725-258-529 

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

 ► Szlifierz: wałki, otwory, 
płaszczyzny – Pruszków  
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 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
EKSPRESOWA
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

Do pracy na 
budowie. Możliwe 
zakwaterowanie. 

Wysokie 
wynagrodzenie. 

Kontakt Przemysław:  
662-102-871

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że w dniu 15.06.2018 r. 
Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę nr XXXIII/425/2018 
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, oznaczonych  
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. 604, 605, 
606, 607, 608, 609, położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś,  
w gminie Michałowice. 

ZATRUDNIĘ OSOBĘ  
NA STANOWISKO 
DIAGNOSTY DO 

OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW 

W BŁONIU; BŁONIE WIEŚ 
POWIAT WARSZAWSKI 

ZACHODNI  
TEL: 608 686 877

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

15

Starosta Grodziski informuje:
w dniach od 06.07.2018 r. do 27.07.2018 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul.Kościuszki 30 i ul.Żyrardowskiej 48 bud. A 
na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nie-
ruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do od-
dania w dzierżawę. Wykaz zamieszczono również na 
stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl

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

 ► Studnie  
tel.: 601-231-836 

 ► 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 



R E K L A M A
Piątek, 20 LIPCA 2018

Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: 
Czerwiec / Lipiec 21:30, Sierpień / Wrzesień 20:30 

Wakacyjne soboty

Repertuar:
30.06.2018 – La La Land 
14.07.2018 – Snowden
21.07.2018 – Złe mamuśki
28.07.2018 – Transcendencja
04.08.2018 – Iluzja 2
11.08.201811.08.2018 – Przełęcz ocalonych
18.08.2018 – 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
25.08.2018 – John Wick 2
01.09.2018 – Nerve

PARTNERZYORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR SPONSOR GŁÓWNY
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