
Komunikacja zastępcza 
będzie utrzymana  

dla Pruszkowa
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 Seweryn Dębiński 

KO L E J
24 września pociągi  
w końcu zaczną jeździć  
po zmodernizowanych  
torach. Jednak nie wszędzie. 

R odzynkiem na mapie linii ko-
lejowej nr 447 jest Pruszków. 
Tutaj według informacji jakie 
pozyskał urząd pociągi wrócą 

nie później niż do 20 października. Do-
datkowo wiemy, że komunikacja zastęp-
cza zostanie utrzymana, jednak w nieco 
innej formie. 

Pierwsze przesłanki o tym, że pocią-
gi nie wrócą na tory w zapowiadanym 
terminie pojawiły się wraz z chwilą, gdy 
wykonawca modernizacji wystąpił do 
PKP PLK o przedłużenie zamknięcia li-
nii do 20 października (przypomnijmy, 
że pociągi miały jeździć od wraz z po-
czątkiem września). PKP PLK nie zgo-
dziło się na takie rozwiązanie. Ale na nic 
się to nie zdało. Przedsiębiorstwa do-
szły do porozumienia, że pociągi ruszą 
24 września, ale... nie będą zatrzymy-
wać się na peronie w Pruszkowie. Tutaj 
mają rozpocząć kursy w październiku.

więcej na str. 2
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– tylu rolkarzy wzięło udział w czerwcowej 
edycji Nightskatingu w Pruszkowie.  
Kolejna już 8 września! 200

Piątek, 10 SIERPNIA 2018

W piwnicy znalazła węża...
M I L A N Ó W E K 

Nie chodzi tu co prawda 
o poszukiwanego od 
kilkunastu dni pytona, 
tylko o mierzącego 
blisko 120 centymetrów 
zaskrońca, który 
postanowił zwiedzić 
piwnice jednego  
z domów w Milanówku.

S trażnicy miejscy z Mi- 
lanówka zgłoszenie 
o nieproszonym go-
ściu otrzymali 27 lipca 

około godz. 13.15. Zadzwoniła do 
nich mieszkanka ul. Średniej z in-
formacją, że na oknie w piwnicy 
widziała węża. 

Z jej relacji wynikało, że zwie-
rzę wpełzło do piwnicy z ogro-
du. Na miejsce wysłano patrol, 
który potwierdził zgłoszenie.  
– Funkcjonariusze dostrzegli 
ciemną sylwetkę zwierzęcia, któ-
re sprawnie ukryło się w szcze-
linie między uchylonym oknem 
a parapetem – informują mila-
nowscy strażnicy.

Działania w piwnicy budyn-
ku były utrudnione ze względu 
na układ piwnicy i brak światła. 
Złapanie gada nie było więc łatwe. 
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– Latarki trzeba było używać 
w taki sposób, aby nie stresować 
gada. Każdy nieodpowiedni ruch 
mógł wypłoszyć zwierzę. Podję-
to największe środki ostrożno-
ści. Próba odłowienia zwierzęcia 
przy udziale specjalisty okaza-
ła się skuteczna. Nieproszonym 
gościem okazała się samica za-
skrońca o długości ok. 120 cm 
– zaznaczają strażnicy miejscy 
z Milanówka. 

Zaskrońce to najpospolitsze 
węże w Polsce. Są niegroźne 
i wręcz unikają ludzi. Są objęte 
ochroną gatunkową. [Red.] 

Oferta sportowej odzieży w Nowej Stacji
P R U S Z KÓ W 

Wielu mieszkańców  
zaczyna już odliczanie  
do otwarcia w Pruszkowie 
pierwszego centrum  
handlowo-rozrywkowego. 
Zwłaszcza, że lista 
najemców stale się  
wydłuża.

W ostatnim czasie do 
grona najemców 
Nowej Stacji do-
łączył polski pro-

ducent odzieży sportowej – 4F. 
To właśnie ta firma produkuje 
stroje dla sportowców. Wystę-
puje w nich polska reprezentacja 
olimpijska. W ubraniach z logo 4F 
występują również reprezenta-
cji takich krajów jak Łotwa, Sło-
wenia, Estonia, Macedonia czy 

Grecja. W ofercie marki znajdu-
je się odzież sportowa i obuwie 
dedykowane różnym dyscy-
plinom sportu – od biegania 
po narciarstwo. W butikach 4F 
można znaleźć odzież, która 
idealnie nadaje się również do  
codziennych stylizacji. 

– Ze zdrowym trybem życia  
nieodłącznie wiąże się ruch, 
a wszelkiego rodzaju ćwicze-
nia uprzyjemni wygodna odzież 
i obuwie sportowe. Dlatego jest 
nam niezmiernie miło, że klienci

Nowej Stacji w salonie 4F bę-
dą mogli kupić wysokiej jakości 
ubrania i buty, które pomogą 
im osiągać sukcesy sportowe 
– podkreśla Maciej Krzewiński 
COO i Członek Zarządu firmy 
ECC Real Estate, dewelopera 
Nowej Stacji. [Red.]

Szukają ratunku dla kładki
P R U S Z KÓ W 

W połowie lipca zamknięta 
została kładka nad  
torami PKP w Pruszkowie. 
Czy przeprawę przy  
ul. Majowej uda się wkrótce 
udostępnić mieszkańcom?

Z powodu złego stanu 
technicznego kładka 
przy ul. Majowej zo-
stała zamknięta. To 

jedna z niewielu przepraw łączą-
cych dwie części Pruszkowa. Dla 
wielu mieszkańców zamknięcie 
kładki oznacza dłuższy spacer 
m.in. w drodze do pracy. W po-
łowie lipca pruszkowscy wło-
darze podkreślali, że sprawdzą 
możliwości doraźnego remontu 
przeprawy, choć planowana jest 
jej gruntowna przebudowa. Jak 
sytuacja wygląda dziś? 

– Eksperci sprawdzają ja-
kie mamy możliwości. Pomoc 
zadeklarowała również spółka 
PKP PLK. Robimy wszystko co 
w naszej mocy by przywrócić 
przeprawę mieszkańcom, ale 
musimy pamiętać, że najważ-
niejsze jest ich bezpieczeństwo 
– podkreśla Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. 
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Warto dodać, że kładka prę-
dzej czy później i tak zostanie 
zamknięta. Władze miasta chcą 
przeprowadzić gruntowny re-
mont tej przeprawy. – Czekamy 
na dokumentację projektową. Ta 
będzie gotowa we wrześniu. Po 
jej otrzymaniu ogłosimy prze-
targ na wykonanie robót. Kło-
pot w tym, że obecnie trudno 
jest znaleźć firmy zainteresowa-
ne realizacją inwestycji – zazna-
cza Kurzela. – Na czas remontu 
tę przeprawę będziemy musieli 
zamknąć – dodaje.

Najbliższe przejścia przez to-
ry kolejowe, z których mogą ko-
rzystać mieszkańcy, to wiadukt 
w ciągu ul. Poznańskiej i tunel 
przy Czarnej Drodze. [Red.] 
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Kilka dni temu odbyło się spotka-
nie władz miasta z przedstawicie-
lami PKP PLK. Włodarze twierdzą, 
że kolejarze dokładają starań żeby 
pociągi były dostępne dla Pruszko-
wa już we wrześniu. O czym jeszcze 
rozmawiano podczas spotkania?  
– We wrześniu dokładnie będzie-
my wiedzieli jaka jest sytuacja i o ile 
dni przedłużony zostanie remont 
w Pruszkowie, opóźniający się z te-
go powodu, że konserwator ingero-
wał w tę modernizację. Odbyliśmy 
spotkanie z PKP PLK i są to infor-
macje, które uzyskaliśmy właśnie 
podczas tych rozmów. Przedsta-
wiciele PKP PLK nie chcą składać 
żadnych obietnic, powiedzieli, że 
będą czynić starania żeby pociągi 
zatrzymywały się jeszcze we wrze-
śniu. Wykonawca pracuje na dwie, 
czy trzy zmiany i tempo prac po-
dobno jest całkiem niezłe – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Peron jest zabytko-
wy i nie wiadomo co tam jeszcze 
w ostatniej chwili może wyskoczyć. 
Natomiast zapowiedzieli, że 20 paź-
dziernika to ostateczny, nieprze-
kraczalny termin – dodaje.

Powstaje pytanie, co z auto-
busową komunikacją zastępczą? 
Na szczęście w Pruszkowie będzie 
utrzymana, z pewnymi zmianami. 
– Zaproponowano nam skrócenie 
linii ZW, żeby autobusy dojeżdżały 
do peronu PKP w Piastowie, ponie-
waż tam będą kursować pociągi. 

Definitywnie jeszcze nie odpo-
wiedzieliśmy czy się na to zgadza-
my, ponieważ ZTM poinformował 
nas, że tymi autobusami kursu-
je bardzo mało pasażerów. Chce-
my sprawdzić frekwencję na linii 
ZW we wrześniu. Ale linia będzie 
utrzymana na pewno tylko jeszcze 
nie wiemy w jakiej formie, jeste-
śmy na etapie konsultacji – wyja-
śnia Kurzela.

Ponadto linia ZP pozostanie bez 
zmian. Dodatkowo miasto stara 
się, by uruchomić autobus, który 
kursowałby rotacyjnie pomiędzy 
dworcem PKP w Pruszkowie a sta-
cją PKP Parzniew. Z tej możliwości 

mają korzystać pasażerowie, któ-
rzy chcą wyruszyć m.in. w stronę 
Grodziska Mazowieckiego. 

Spytaliśmy o to czy PKP PLK 
potwierdza te informacje. Otrzy-
maliśmy krótką odpowiedź.  
– 20 października zaplanowane 
jest przywrócenie obsługi na sta-
cji w Pruszkowie – poinformował 
Karol Jakubowski z zespołu pra-
sowego PKP PLK.

Należy też pamiętać, że wzno-
wienie ruchu pociągów nie ozna-
cza końca modernizacji. Rozkłady 
jazdy nie będą też uginać się od 
liczby kursów. Zauważa to portal 
www.rynek-kolejowy.pl. – Rozkład 

Dokończenie ze str. 1

jazdy nie jest jeszcze opracowy-
wany, ale już wiadomo, że kom-
plikacje w prowadzeniu ruchu 
będą ogromne. Pociągów pojedzie 
dużo mniej (mówi się o zaledwie 
czterech połączeniach na godzi-
nę), będą kursować z prędkością 
do 80 km/h i do tego punktowo 
zwalniać w wielu miejscach do 20 
km/h, m.in. ze względu na utwo-
rzone tymczasowe przejścia kate-
gorii E – czytamy w artykule RK. 

Tylko dodamy, że tymczasowe 
dojścia do peronów w poziomie 
szyn pojawią się we Włochach, 
w Ursusie, Piastowie, Parznie-
wie, Brwinowie i Milanówku.

Komunikacja zastępcza będzie 
utrzymana dla Pruszkowa G R O D Z I S K  M A Z .

Mieszkańcy osiedla 
Jaśminowa w Grodzisku 
Mazowieckim zauważyli, 
że na terenie nowo 
powstającego parku przy 
torach PKP nic się nie 
dzieje. Postanowiliśmy 
sprawdzić z czego wynika 
wstrzymanie prac. 

N a przestrzeni ostat-
nich kilkunastu lat 
osiedle Jaśminowa 
rozbudowało się. 

Przybyło bloków i co za tym 
idzie nowych mieszkańców. 
Tym samym zmniejszyły się 
tereny zielone, co skutkowa-
ło tym, że zaczęło brakować 
uporządkowanego miejsca do 
relaksu. Zmiany rozpoczęły 
się w tym roku wraz z budową 
parku na końcu ul. Wiklinowej, 
w sąsiedztwie torów kolejowych. 
Jednak od jakiegoś czasu na te-
renie nowo powstającego parku 
nie widać pracowników.

Zwróciliśmy się do burmi-
strza gminy. Jak wyjaśnia prace 
musiały zostać przerwane, ale 
na przełomie sierpnia i wrze-
śnia mają zostać wznowione. 
– W zasadzie brakuje tam tyl-
ko nasadzeń. Jednak nie moż-
na sadzić roślin w takie upały, 
jakie panują w ostatnim czasie. 
Rośliny mogłyby się nie przyjąć 
lub zwyczajnie wyschłyby. Dla-
tego też prace zostaną wzno-
wione pod koniec sierpnia lub 
na początku września, żebyśmy 

mieli gwarancję, że ta zieleń się 
przyjmie – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Kiedy mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z nowego parku? 
– Do zrobienia pozostało nie-
wiele rzeczy, wspomniane na-
sadzenia, budowa boiska i inne 
mniejsze prace. Przewidujemy 
zakończenie tego zadania na 
koniec września – odpowia-
da Benedykciński.

Przypomnijmy jak zostanie 
zagospodarowany ten obszar 
o powierzchni prawie 6 tys. m kw.  
Projekt przewiduje wykonanie 
nawierzchni mineralnych, za-
łożenie trawników z rolki, wy-
konanie placów zabaw, boiska, 
montaż elementów małej ar-
chitektury, założenie rabat oraz 
posadzenie drzew i krzewów. 
W ramach tego projektu wyko-
nane zostanie również oświe-
tlenie parkowe. 

Prace pochłoną nieco ponad 
737 tys. zł. [SD] 

Co dalej z budową parku 
na osiedlu Jaśminowa?
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– 4F,
– Orsay,
– Reserved,t
– Reserved Kids,
– Sinsay,
– Multikino,
– H&M,
– KFC,

– Jysk,
– Carrefour,
– CCC,
– RTV Euro AGD,
– Vision Express,
– Orange,
– Play,
– Fitness Zdrofit,

– Sala Zabaw Fikołki,
– Czas na Herbatę,
– Uczy i Bawi,
– TUI,
– Swiss,
– YES,
– Empik,
– Deichmann.  

W Nowej Stacji znajdziemy takie sklepy i punkty jak:



Mamy wszystko zamówione, czyli rozstrzygnięte są przetargi m.in. na meble, na wyposażenie. 
15 września fi rma budowlana udostępnia nam obiekt do meblowania. Posiadamy 
praktycznie przygotowany program. Mamy wyłonioną fi rmę, która będzie dzierżawiła 
kawiarnię. 6 lub 7 października odbędzie się uroczyste otwarcie – mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego o budowie Mediateki powstającej przy ul. Bartniaka 24.
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C Y T A T  T Y G O D N I A
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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

B Ł O N I E
To był nieszczęśliwy 
wypadek, ze szczęśliwym 
zakończeniem. Drzwi auta 
zatrzasnęły się, a mama 
2-latka nie mogła dostać 
się do środka. Na szczęście 
na ratunek ruszyli 
policjanci z błońskiego 
komisariatu, asp. Sebastian 
Topolewski i sierż. 
Aleksander Antczak.

D o sytuacji doszło na 
terenie Błonia. Mama 
2-latka nieopatrz-
nie zostawiła kluczki 

wewnątrz auta, niestety chwilę póź-
niej zatrzasnęły się drzwi. Kobieta 
nie mogła w żaden sposób dostać 
się do samochodu, a temperatura 
na zewnątrz była wysoka. Zamknięty 
pojazd szybko zaczął się nagrzewać. 

Dlatego o sprawie szybko została 
powiadomiona policja.

Asp. Sebastian Topolewski 
i sierż. Aleksander Antczak szyb-
ko podjęli interwencję i wybili 

szybę w pojeździe. Jedna z osób, 
która przyglądała się całej sytuacji 
ze względu na małą posturę ciała 
dostała się do środka przez nie-
wielką szybę i otworzyła drzwi sa-
mochodu. Jak tłumaczą policjanci: 

– Ta sytuacja to nieszczęśliwy wy-
padek, matka dziecka nie chciała 
pozostawić synka w samochodzie.

Chłopcu nic się nie stało. Tym 
razem skończyło się tylko na 

Policjanci wybili szybę i uwolnili dziecko z nagrzanego auta
strachu, ale policjanci apelują żeby 
nawet na chwilę nie pozostawiać 
w samochodzie dzieci i zwierząt 
podczas upalnych dni. Tzw. wyj-
ście do sklepu na pięć minut, by 
zrobić zakupy, może narazić nasze 
dziecko na utratę życia...

Jeżeli jesteśmy świadkami ta-
kiej sytuacji, bezwzględnie rea-
gujmy. Jak najszybciej powiadom-
my służby ratunkowe, dzwoniąc 
pod nr alarmowy 112. Jeżeli wie-
my, że zwłoka zagrozi życiu lub 
zdrowiu osobie pozostawio-
nej w samochodzie, sami może-
my podjąć próbę wyciągnięcia 
jej z samochodu. [SD] 
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P R U S Z KÓ W
Pruszkowski magistrat 
pozyskał ponad 2,3 mln zł 
wsparcia unijnego 
na zrealizowanie 
remontu 10 budynków 
mieszkalnych. 
Oczywiście chodzi 
nieruchomości, które 
są własnością gminy. 
Sprawdźcie, które z nich 
doczekają się zmian. 

R ewitalizacja doty-
czy budynków zlo-
kalizowanych przy 
ulicach: Bohaterów 

Warszawy 19, 3 Maja 19, Szkol-
nej 4, Partyzantów 26, Mickiewi-
cza 5, Ołówkowej 15,  Stalowej 7,
Daszyńskiego 9, 11 i 13. Możli-
wość wykonania prac pojawiła 
się z chwilą gdy miasto uzyska-
ło tytuły własności do kamienic. 
– Mamy w tej chwili sporo ty-
tułów prawnych do kamienic, 
których wcześniej nie można 
było poddawać różnego rodzaju 
remontom, właśnie ze wzglę-
du na brak tytułów własności 
– mówi Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa. 

Remont obejmie części 
wspólne tych budynków m.in.: 
naprawę i modernizację ścian 
zewnętrznych i nośnych, fun-
damentów, dachów, stropów, 
strychów, klatek schodowych 
oraz balkonów. Poza tym wy-
mienione będą okna, drzwi, 
domofony, a także przeprowa-
dzona zostanie modernizacja 
instalacji elektrycznej oraz spo-
sobu ogrzewania.– Musimy dbać 
o jakość powietrza, a przy okazji 
rewitalizacji zmienia się sposób 
ogrzewania. Przechodzimy na 
centralne ogrzewanie, likwidu-
jemy w związku z tym kominy, 
w których spalane są bardzo róż-
ne dla zdrowia ludzkiego i po-
wietrza niekorzystne substancje 
– wyjaśnia Starzyński.

Choć dotacja na wykonanie 
tych prac wydaję się znacz-
ną sumą, to niestety kropla 
w morzu potrzeb. Gmina bę-
dzie musiała ponieść znacznie 
wyższe koszty, by przywrócić 
dawny blask zaniedbanych 
dziś kamienic oraz przysto-
sować je do nowoczesnych 
standardów. Prezydent sza-
cuje, że wykonanie prac w bu-
dynkach, które w pierwszym 
etapie zakwalifi kowano do re-
witalizacji będzie kosztować 
łącznie kilkanaście milionów. 

Ponadto trudno znaleźć jest 
dobrą fi rmę, która za rozsąd-
ne kwoty wykonuje tego typu 
inwestycje. – Problem polega 
na tym, że dziś trudno znaleźć 
wykonawców na te zadania. Jest 
to związane z tym, że jest bar-
dzo dużo zleceń różnego rodza-
ju w związku z korzystaniem ze 
środków unijnych, m.in. rewi-
talizację, ścieżki rowerowe, 
parkingi park&ride. Ogłosiliś-
my przetarg na pięć budynków, 
ale  wyłoniliśmy wykonawców 
na dwa. To nie znaczy, że jest 
to program jednego roku, bę-
dziemy to rozkładać w latach 
i miarę możliwości poszukiwać 
wykonawców na następne bu-
dynki, żeby ta jakość powietrza 
w Pruszkowie, i nie tylko, po-
prawiała się – zaznacza prezy-
dent Pruszkowa. [SD]

Pruszków z dofi nansowaniem 
na rewitalizację budynków 

mieszkalnych
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N A D A R Z Y N
Na samą budowę dróg 
rowerowych gmina 
otrzymała nieco ponad 
6,9 mln zł. Natomiast 
parking w systemie 
„parkuj i jedź” zyskał 
4,6 mln zł unijnego 
dofi nansowania. 

W ramach projektu 
powstaną ścież-
ki rowerowe: 6,2 
km na odcinku 

Stara Wieś-Urzut-Rozalin, po-
nad 4,4 km w miejscowości Stara 
Wieś przy ulicach Pieczarkowej, 
Brwinowskiej, Tarniny, Głogo-
wej, Jemiołowej i Grodziskiej, po-
nad 3,4 km wzdłuż drogi powia-

towej Młochów-Krakowiany oraz 
blisko 3 km na odcinku Nada-
rzyn-Walendów. 

Poza tym gmina zainwestu-
je w utworzenie centrum prze-
siadkowego wraz z parkingami 
dla samochodów, rowerów i ko-
munikacji publicznej. O którym 
to zresztą już pisaliśmy, artykuł 
znajdziecie tutaj. Centrum zo-
stanie wybudowane w głównej 
części Nadarzyna przy skrzyżo-
waniu ul. Granicznej z ul. Msz-
czonowską. Będzie to parking 
typu „parkuj i jedź”, z 225 miej-
scami postojowymi, osiem z nich 
zostanie przeznaczonych dla po-
jazdów osób niepełnosprawnych, 
a także 40 miejsc dla rowerów 
i 4 perony autobusowe. Przy 

parkingu powstanie także po-
czekalnia i punkt ładowania po-
jazdów z napędem elektrycznym. 

Ponad 11 mln dofi nansowania dla Nadarzyna. 
Wybudują ścieżki rowerowe i parking

Wjazd na monitorowany parking 
będzie bezpłatny. Zostanie rów-
nież wyposażony w elektronicz-
ny system ewidencji wszystkich 
parkujących pojazdów.

– Myślę, że dla gminy Nadarzyn 
jest to bardzo ważna inwestycja. Ma-
my nadzieję, że usprawni to trans-
port wewnętrzny. Mamy swoje plany. 
Będziemy próbowali tę inwestycję 
poszerzyć również o rozwój infra-
struktury drogowej i rozwój własne-
go transportu. Powinno to usprawnić 
poruszanie się mieszkańców w ob-
rębie gminy, jak również skomuni-
kowanie z sąsiednimi miejscowo-
ściami. Chcielibyśmy wyprowadzić 
ruch z głównej części miejscowo-
ści Nadarzyn – mówi Dariusz Zwo-
liński, wójt gminy Nadarzyn. [SD] 

Budynki z programu 
„Lepsze Lokum” prawie gotowe

P R U S Z KÓ W
Pięć nowych budynków 
powstających przy 
ul. Studziennej w Pruszkowie 
jest już prawie gotowych. 
Wiele wskazuje na to, 
że na jesieni zamieszkają
w nich pierwsi lokatorzy.

N owe budynki przy 
ul. Studziennej po-
wstały w miejscu sta-
rych i zniszczonych 

domów komunalnych, które 
szpeciły okolicę. Prace budow-
lane powoli zmierzają do końca 
i wiele wskazuje na to, że zakoń-
czą się już we wrześniu, czyli 
w planowanym terminie. – Bu-
dowa idzie zgodnie z harmono-
gramem, a termin zakończenia 
prac nie jest zagrożony. Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska”, które pełni przy 
tym zadaniu funkcje inwestora 
zastępczego, poinformowało nas, 
że postęp prac jest bardzo dobry 
– mówi nam Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

W nowych blokach przy ulicy
Studziennej znajdzie się 105 
mieszkań. Część z nich jeszcze 
nie została przydzielona loka-
torom. – Jesteśmy po pierwszej 

komisji mieszkaniowej, gdzie 
przydzielone zostały 42 lokale. 
Kolejne posiedzenie zaplano-
wane jest na początek września. 
Wtedy rozdzielimy pozostałe 63 

mieszkania – podkreśla Landowski. 
Warto zaznaczyć, że program „Lep-
sze Lokum” jest dedykowany nieco 
lepiej sytuowanym mieszkańcom 
budynków komunalnych. Bloki są 
w wyższym standardzie, a co za 
tym idzie czynsz również będzie 
wyższy. Dzięki temu rozwiązaniu 
miasto chce odzyskiwać mieszka-
nia w niższym standardzie i przy-
dzielić je tym, których nie stać na 
opłacanie wyższego czynszu. 

Okazuje się, że budynki przy 
ul. Studziennej to pierwszy 
element programu, a władze 
Pruszkowa chcą go kontynu-
ować w innych częściach mia-
sta. – Mamy kilka działek, które 
bierzemy pod uwag przy plano-
waniu budowy kolejnych bu-
dynków w ramach programu 
„Lepsze Lokum”. Część terenów 
została wniesiona aportem do 
TBS. Myślimy o budowie w re-
jonie centrum miasta i na tere-
nie Żbikowa. Ostateczne decyzje 
co do lokalizacji jeszcze nie za-
padły – podkreśla wiceprezy-
dent Pruszkowa. [Red.] 
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– Ta sytuacja to nieszczęśliwy wypadek, 
matka dziecka nie chciała pozostawić 
synka w samochodzie.
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Reklama

W przeciwieństwie do 500+, dofi nan-
sowanie należy się każdemu uczniowi. 
Wnioski elektronicznie można skła-
dać od 1 lipca, a nabór wniosków pa
pierowych zaczął się 1 sierpnia. Świad-
czenie „Dobry Start” przysługuje raz 
w roku i obejmuje wszystkich uczniów 
do 20 roku życia, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych do 24 roku życia. 
Warto pamiętać, że świadczenie nie 
obejmuje dzieci, które we wrześniu 
idą do „zerówki”. Jeśli chcemy mieć 
pieniądze jak najwcześniej , to po-
winniśmy wniosek składać już teraz. 
– Złożenie wniosku w programie 
„Dobry Start” w sierpniu gwarantuje 

W S P A R C I E
wypłatę świadczenia, nie później niż 
do 30 września. W sytuacji, gdy wnio-
sek zostanie złożony później, samorząd 
ma 2 miesiące na jego rozpatrzenie 
– informuje Mazowiecki Urząd Wo-
jewódzki w Warszawie. O świadcze-
nie „Dobry start” można ubiegać się 
do 30 listopada. [Red.] 

Wniosek o „300+” złożysz 
również osobiście

G R O D Z I S K  M A Z .
Aby rozpocząć 
budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego brakuje 
tylko pozwolenia na 
realizację tej inwestycji. 
Taki stan utrzymuje się 
od kilku miesięcy. 
Jednak w ostatnim 
czasie wojewoda 
mazowiecki wydał 
zawiadomienie 
o zmianie zakresu 
działek w projektowanym 
pasie drogowym. 
To prawdopodobnie 
ostatni dokument 
przed wydaniem 
pozwolenia na budowę. 

J eszcze w kwietniu w ce-
lu przyspieszenia sprawy 
wspomnianej inwestycji 
drogowej pracownicy Re-

gionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska zwrócili się z prośbą do 
burmistrza Grodziska Mazowiec-
kiego o przekazanie dokumen-
tów kończących prowadzenie 

procedury. Dokumenty zostały 
dostarczone w trybie pilnym do 
wojewody mazowieckiego. 

Wojewoda wydał zawiadomie-
nie dotyczące działek leżących 
w pasie projektowanej obwod-
nicy. O sprawie poinformo-
wał grodziski urząd. – 20 lipca 
2018r. Wojewoda Mazowiecki 

Budowa obwodnicy zbliża się wielkimi krokami?
zawiadomił strony postępo-
wania w sprawie wydania po-
zwolenia na budowę obwodnicy 
zachodniej grodziska mazowiec-
kiego zmianie w zakresie działek 
w projektowanym pasie drogo-
wym – czytamy na stronie Gro-
dziska Maz. 

Grodziski magistrat wierzy, 
że to ostatni dokument przed 
uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę. – Według posiadanych 
przez nas informacji jest to naj-
prawdopodobniej ostatnie już 
obwieszczenie przed wydaniem 
samego zezwolenia, a pracownik 
prowadzący sprawę w Urzędzie 
Wojewódzkim aktualnie kończy 
weryfi kację dokumentacji pro-
jektowej – informuje gmina. [SD] 
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Zielona woda 
na Stawach Walczewskiego. 

Czy bezpieczna?
 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
W mediach 
społecznościowych 
zrobiło się gorąco po 
opublikowaniu nagrania 
wideo, które przedstawia 
wodę pokrytą zieloną 
warstwą. Postanowiliśmy 
zająć się sprawą 
i sprawdzić czy zażywanie 
kąpieli wodnej w tym 
miejscu jest bezpieczne. 

F ilm, o którym mowa
wyżej został opubli-
kowany na stronie 
facebookowej „Ra-

tujmy Grodzisk Mazowiecki”. 
Widać na nim jak wodę pokry-
wają zielone glony. Osoby za-
interesowane tematem szybko 
zaczęły udostępniać to nagra-
nie. W sieci zaczęło pojawiać 
się coraz więcej plotek doty-
czących zielonej substancji na 
powierzchni wody.

Również otrzymaliśmy wiele 
pytań od czytelników. – Czy je-
steście Państwo w stanie dowie-
dzieć się czy informacja podana 
na stronie na „Ratujmy Grodzisk 
Mazowiecki”, że na Stawach Wal-
czewskiego obecna jest sinica 
jest informacją prawdziwą? My-
ślę, że przed weekendem, kiedy 
cała masa ludzi pojedzie z dzieć-
mi nad wodę będzie to sprawa 
istotna, a może dzięki temu jeśli 
informacja okaże się prawdziwa 
pozwoli uniknąć przykrych kon-
sekwencji zdrowotnych – napi-
sała Kasia.

Aby wyjaśnić tę sytuację 
zwróciliśmy się do Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Grodzi-
sku Mazowieckim, który zarzą-
dza kąpieliskiem na Stawach 
Walczewskiego. Czy kąpielisko 
jest bezpieczne dla użytkowni-
ków? Można się kąpać bez obaw 

o zdrowie? – Właśnie wracam ze 
spotkania w sanepidzie. Krótko 
mówiąc można się kąpać. Wo-
da jest trochę zielona, natomiast 
absolutnie jest to związane z si-
nicami. Dla pewności kąpiących 
poddaliśmy wodę specjalistycz-
nym badaniom, których się nie 
wykonuje na co dzień, nawet nad 
polskim morzem. Efekt jest ta-
ki, że wyniki są bardzo dobre. 
Badania mikrobiologiczne były 
wykonywane w poniedziałek, we 
wtorek był wynik, w środę otrzy-
maliśmy opinię sanepidu o jako-
ści wody przydatnej do kąpieli 
– wyjaśnia Bartłomiej Grzegorski, 
kierownik działu obiektów spor-
towych grodziskiego OSiR-u.

Dowiedzieliśmy się też, że nie 
otrzymano żadnego niepoko-
jącego zgłoszenia o chorobach, 
czy zakażeniach, które mogły-
by wystąpić wskutek kąpieli na 
Stawach. – Nie ma żadnego zgło-
szenia jeśli chodzi o jakiekolwiek 
choroby, skórne czy wewnętrz-
ne oraz zakażenia. Nie zgłoszo-
no nic do nas ani do sanepidu. 
W stawach jest naturalna wo-
da. Zielona pokrywa to glony, 
które przy ostatnich tempera-
turach mają dobre warunki do 

rozkwitu, natomiast one nie są 
szkodliwe i występują miejsco-
wo – wyjaśnia Grzegorski.

Tymczasem sanepid wydał 
komunikat, w którym informu-
je, że: – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Grodzi-
sku Mazowieckim ostrzega, iż 
w okresach pojawiania się nad-
miernego zakwitu planktonu 
w wodzie nie należy korzystać 
z kąpieli w kąpielisku na tere-
nie Stawów Walczewskiego przy 
ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku 
Mazowieckim, ponieważ może 
to spowodować negatywne skut-
ki zdrowotne – brzmi komuni-
kat na stronie Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Ale jednocześnie stwierdzo-
no zdatność wody do kąpieli. 
Dokładne wyniki badań gro-
dziskiego sanepidu sprawdzi-
cie na stronie: www.grodzisk.
psse.waw.pl.

Grodziski OSiR poinformo-
wał nas, że glony będą usuwane. 
– W czasie usuwania glonów nie 
będzie można się kąpać. Musi-
my sprawić, by kąpiący czuli się 
komfortowo – podkreśla Bartło-
miej Grzegorski.
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P R U S Z KÓ W
Sprzęt medyczny za 
2 mln zł trafi ł do Szpitala 
Powiatowego w Pruszkowie. 
Sprawdźcie co takiego 
pojawiło się w tej placówce. 

P o niedawnym otwar-
ciu nowej Izby Przyjęć 
Szpitala, teraz trafi-
ło do niego nowocze-

sne wyposażenie. To jednak nie 
koniec dobrych wiadomości dla 
pacjentów, ponieważ przewidy-
wane są następne zakupy dla SPZ 
ZOZ w Pruszkowie i dalsza roz-
budowa Szpitala – mówi Maksym 
Gołoś, starosta powiatu prusz-
kowskiego.

Nowa aparatura ma umożliwić 
dokładniejszą i szybszą diagno-
stykę, a także ułatwić i skró-
cić proces leczenia. Nie od dziś 

wiadomo, że szpital bez dobrego 
sprzętu nie może dobrze funkcjo-
nować. To niejako przekłada się 
na jakość opieki nad pacjentem. 

Zakupiono m.in. najnowocze-
śniejsze aparaty usg, stół opera-
cyjny, kolumnę laparoskopową, 
narzędzia chirurgiczne, aparat 

do znieczuleń, respirator, kar-
diomonitory, aparaty Holtera, 
spirometr, gastroskopy z torem 
wizyjnym, łóżka porodowe, apa-
raty KTG do monitorowania tęt-
na płodu, lampy do fototerapii 
oraz stanowisko do resuscyta-
cji noworodka. [SD]

Do szpitala „Na Wrzesinie” 
zawitał nowy sprzęt

R E G I O N
Dzisiejsze czasy żądzą się 
zupełnie innymi prawami. 
Pasażerowie komunikacji 
zbiorowej nie zauważają 
kobiet w ciąży, a nawet gdy 
to się stanie, to odwracają 
głowę w drugą stronę. 
Tak zobrazowała sytuację 
nasza czytelniczka, 
której otrzymaliśmy
tzw. list do redakcji. 

M iło byłoby jakby 
poruszyli państwo 
temat kultury w ko-
munikacji miejskiej 

– tak zaczyna się wiadomość, któ-
rą otrzymaliśmy od pani Elżbiety. 
– Jestem w 6 miesiącu ciąży (wi-
doczna) i praktycznie codziennie 
zarówno w WKD jak i ZP w związ-
ku z tym że wsiadam „po trasie” 

stoję często w niesamowitym ści-
sku. Niewiele osób wpadnie na 
pomysł ustąpienia miejsca – czy-
tamy dalej.

Czytelniczka bez zbędnych ner-
wów i złych emocji opisuje brak 
zrozumienia ze strony innych osób. 
W tym przypadku mowa o pasaże-
rach wspomnianej Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej i zastępczej li-
nii autobusowej ZP. Natomiast 
z pewnością nie inaczej sytuacja 
wygląda w innych środkach trans-
portu. Oczywiście nie wszystkich 
można wrzucić do jednego wora. 
Jednak sytuacji kiedy ktoś ustępu-
je miejsca ciężarnej kobiecie jest 
jak na lekarstwo. – Jeżdżę komu-
nikacja codziennie rano i popołu-
dniu. W tym tygodniu ustąpiono mi 
miejsca łącznie dwa razy. Z czego 
raz była to kobieta w wieku około 
50 lat. Dodam, że w zasięgu wzroku 

siedziało przynajmniej kilku pa-
nów w wieku 20-30 lat... – pi-
sze Elżbieta.

Wydaje się, że kobiety w ciąży 
zaczęły być niewidzialne. A tutaj 
nie tylko chodzi o ich komfort. Tak 
upalne dni, jakie mamy ostatnio, 
są trudne nawet dla tzw. młodych 
i zdrowych osób. Należy spożywać 
więcej wody i lepiej unikać wy-
siłku w samo południe. A kobie-
ta w ciąży to nie jest jedna osoba. 
Mama musi zadbać też o rozwija-
jące się w jej brzuchu maleństwo. 
Pani Elżbieta prosi tylko o odro-
binę zrozumienia: – Wyznaje za-
sadę, że ciąża to nie choroba, ale 
biorąc pod uwagę chociażby bez-
pieczeństwo malucha w brzuchu 
miło byłoby gdyby było więcej osób 
skłonnych ustąpić miejsca, a mniej 
takich, które udają, że nic nie wi-
dzą – czytamy. [SD]

„Niewiele osób wpadnie 
na pomysł ustąpienia miejsca”
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Gmina Brwinów 
poszukuje partnerów 
do projektu „Smart future 
in Brwinów”. Nabór trwa 
do 16 sierpnia 2018 r.

C elem partnerstwa 
jest wspólne przy-
gotowanie, realizacja 
i promocja projektu 

z zaangażowaniem społeczności 

Inteligentne miasta 
współtworzone 

przez mieszkańców 
lokalnej. Projekt „Smart future in 
Brwinów” obejmuje m.in. syste-
my zarządzania i monitorowania 
ruchu kołowego i pieszego, in-
teligentne rozwiązania z wyko-
rzystaniem roweru miejskiego, 
inteligentne sieci zarządzające 
oświetleniem ulicznym.

Rolą partnera jest wniesienie 
do projektu zasobów ludzkich, 
organizacyjnych, technicznych 

oraz finansowych w zakre-
sie odpowiadającym celowi 
partnerstwa i projektu. Part-
nerem w projekcie może zo-
stać uczelnia, jednostka ba-
dawczo-rozwojowa lub orga-
nizacja pozarządowa.

Nabór trwa do 16 sierpnia 
2018 r. Pełną treść ogłosze-
nia można znaleźć na stronie: 
www.bip.brwinow.pl. (PR)

15 sierpnia 
– uroczystości, 

koncert, wystawa
W środę 15 sierpnia 
2018 r. odbędą się 
w Brwinowie uroczystości 
związane z 98. rocznicą 
Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpocznie msza 
św. w intencji Ojczyzny, któ-
ra zostanie odprawiona w ko-
ściele pw. św. Floriana o godz. 

10.30. Następnie zgromadze-
ni udadzą się przed Pomnik 
Niepodległości, gdzie zosta-
ną złożone kwiaty. 

Po południu w parku obok 
zabytkowego Dworku Zagro-
da odbędzie się potańcówka 
retro (godz. 17, ul. Grodziska 
57, naprzeciwko Galerii Brwi-
nów). Będzie można posłuchać 

utworów popularnych w Pol-
sce w latach 20. i 30. XX w. Za-
brzmią tanga, fokstroty i walce, 
które na żywo będzie grała or-
kiestra Maćka Kierzkowskie-
go. Będzie też można zobaczyć 
wystawę wszystkich prac, któ-
re wpłynęły na konkurs pro-
jektu muralu na budynku 
OSP Brwinów. (PR)

P R O M O C J A

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

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

J uż wkrótce na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki odbę-
dzie się cykl spotkań, po-
święconych profilaktyce 

chorób serca. Zgodnie ze staty-
stykami choroby te są jedną z naj-
częstszych przyczyn zgonów 
i udarów. Burmistrz i Rada Miej-
ska, wraz ze Szpitalem Zachod-
nim, zapraszają więc na Dzień dla 
Serca. W ramach spotkań odbę-
dą się prelekcje na temat obja-
wów, konsekwencji i leczenia 
chorób wieńcowych, zawałów 

serca, nadciśnienia tętniczego 
oraz migotania przedsionków, 
z uwzględnieniem udaru mó-
zgu. Doskonali specjaliści - kar-
diolodzy ze Szpitala Zachodniego 
powiedzą, jak dbać o serce i za-
pobiegać chorobom.

Mieszkańcy naszej Gminy bę-
dą mieli możliwość bezpłatne-
go wykonania badania EKG oraz 
pomiaru ciśnienia tętniczego. 
W trakcie spotkań będzie moż-
na także otrzymać porady die-
tetyczne oraz zobaczyć pokaz 

resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej. 

Dzień dla Serca to osiem spo-
tkań w różnych miejscach Gmi-
ny. Pierwsza edycja rusza 25.08.
br. w Szczęsnem (świetlica przy 
ul. Orlej). Kolejne odbędą się: 1.09. 
(świetlica w Kraśniczej Woli), 8.09. 
(SP w Adamowiźnie), 15.09. (świe-
tlica w Łąkach), 22.09. (Ośrodek 
Kultury), 30.09. (Pawilon Kultury, 
przy ul. Westfala), 6.10. (SP w Ksią-
żenicach) oraz 13.10. (Przedszko-
le nr 4 przy ul. Górnej).

„Dzień dla serca” 
w Grodzisku Mazowieckim
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DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW

www.zapieksypruszkowskie.pl

Pizzeria Biesiadowo Pruszków jest przedstawicielem na lokalnym rynku marki 
Biesiadowo, której lokale gastronomiczne znane są w całej Polsce.

Ciekawy, charakterystyczny, staropolski wystrój, sympatyczna obsługa, niewysokie 
ceny a przede wszystkim - wspaniała pizza, zaspokoją gusta i apetyty nawet tych 

najbardziej wybrednych gości. 
Oprócz wielu rodzajów Pizzy, Burgerów według własnej receptury, w ofercie mamy 

sałatki, kilka przystawek, napoje zimne, gorące oraz desery.
Lokal jest przyjazny dzieciom - znajduje się w nim kącik z zabawkami dla najmłodszych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SMACZNEGO!

Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego FanPage'a na Facebook'u,
aby być na czasie z naszymi ofertami specjalnymi!
https://www.facebook.com/BiesiadowoPruszkow/ 

ZNAJDŹ NAS
ul.Bolesława Prusa 35A/lokal 22 (wejście od ul. Ceramicznej), Pruszków

ZADZWOŃ:
728 639 639

Rozmaite smaki 
na wyciągnięcie ręki

G A S T R O N O M I A
W naszym regionie 
powstaje coraz więcej 
lokali gastronomicznych 
serwujących szeroką 
paletę smaków. 
Coś dla siebie znajdą 
nie tylko miłośnicy 
polskiego schabowego 
czy włoskiej pizzy. 

F unkcjonujemy w biegu 
i coraz częściej zdarza 
nam się jeść „na mieście”. 
I choć prym w ofercie 

gastronomicznej wiedzie Warsza-
wa, to prawda jest taka, że w prze-
rwie na lunch szukamy restauracji 
najbliżej pracy. A ile razy można 
jeść to samo? Tu z pomocą przy-
chodzą lokale, które mamy blisko 
domu. Bo może do pracy lepiej za-
brać jogurt i owoc, a do restauracji 
wybrać się na kolację?

W naszym regionie oferta ga-
stronomiczna z roku na rok jest 

coraz bogatsza. Obok włoskich 
restauracji serwujących chru-
piące pizze i pyszne makarony, 
pojawiają się punkty z kuchnią 
japońską, turecką czy indyjską. 
Miłośnicy polskiej kuchni też nie 
będą zawiedzeni. W Pruszkowie, 
Grodzisku i okolicach działa wie-
le restauracji serwujących trady-
cyjne polskie dania. 

W okolicach nie brakuje lokali 
wykwintnych i eleganckich, gdzie 
można zaprosić rodzinę na uro-
czysty obiad, jak i tych „luźniej-
szych” idealnie nadających się na 
wypad ze znajomymi. 

Jednak nie samymi restaura-
cjami człowiek żyje! Kiedy musi-
my wrzucić coś na ząb na szybko 
warto zajrzeć do punktów ser-

wujących zapiekanki i burgery. 
Pruszkowskie i grodziskie punk-
ty serwują tak pyszne i duże por-
cje, że spokojnie zapiekanka może 
nam zastąpić obiad, a nie będzie-
my musieli na nią długo czekać. 

Coraz szersza staje się lista ka-
wiarni i cukierni, gdzie oprócz pysz-
nej aromatycznej kawy i ciast, do-
staniemy również ciekawą ofertę 
śniadaniową. A przecież nie ma 
ważniejszego posiłku w ciągu dnia 
od śniadania. Kubek „małej czar-
nej” dla wielu również jest typo-
wym „must have” o poranku. 

W naszych okolicach dostępna 
jest również bogata oferta serwo-
wana przez fi rmy cateringowe. Mo-
żemy u nich zamówić jedzenie na 
cały miesiąc i to w zestawieniu po 
pięć posiłków dziennie. Wiele fi rm 
specjalizuje się w ofercie fi t, gdzie 
otrzymujemy dzienną dawkę ka-
lorii i wartości odżywczych zgod-
nych z zapotrzebowaniem naszego 
organizmu. 
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L O K A L E 
Aby uniknąć przykrych 
niespodzianek i długiego 
oczekiwania na 
stolik, warto pamiętać 
o kilku rzeczach, 
przede wszystkim 
o wcześniejszej 
rezerwacji. 

Spontaniczne wyjście 
na obiad czy kolację 
i odkrywanie nowych 
smacznych miejsc to 

dobry pomysł na spędzenie 
miłego popołudnia lub wie-
czoru. Jest jednak jedno małe 
„ale”. W najpopularniejszych 
i najbardziej cenionych loka-
lach, szczególnie wieczorami
i w weekendy możemy nie zna-
leźć dla siebie miejsca. Szcze-
gólnie jeśli wspólny posiłek 
chcemy zjeść w większym gro-
nie. To nie znaczy, że powinni-
śmy zostać w domu. Wystarczy 
odpowiednio wcześniej zare-
zerwować stolik lub w dro-
dze zadzwonić do restauracji

i dowiedzieć się, czy jest kom-
plet gości. 

To niejedyny sposób na unik-
nięcie niemiłych niespodzianek. 
Te osoby, które nie przepada-
ją za określoną kuchnią lub są 
uczulone na konkretne składni-
ki, przed wyborem lokalu mogą 
sprawdzić dane menu w inter-
necie. Dla alergików dobra in-
formacja jest taka, że wiele 
restauracji jest już przygoto-
wanych na gości o specjalnych 
potrzebach żywieniowych i nie 
ma problemu z serwowaniem 
np. potraw bezglutenowych. 
Ale zawsze warto sprawdzić 
to wcześniej. Jeśli lokal nie ma 
własnej strony, to informacje 
o nim znajdziemy na jednym 
z wielu portali poświęconych 
gastronomii. Tam zorientuje-
my się także w cenach. 

O czym jeszcze warto pa-
miętać? Już tylko o dobrym 
nastroju, zabraniu ze sobą 
rodziny, przyjaciół lub uko-
chanej osoby, aby odkrywać 
nowe miejsca i smaki. [Red.] 

Rezerwacja 
to podstawa 

Reklama
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Manufaktura  
Lodów Naturalnych
ul. Radnych 9, Pruszków  
(wejście od strony parku im. Kościuszki)
tel. 695 558 665

www.facebook.com/ 
manufakturalody/

Im bardziej elegancka restauracja, tym pojawia się 
więcej pytań o to, jak – zgodnie z dobrymi manie-
rami – zachowywać się przy stole. Oto kilka żela-
znych zasad. Najczęściej pojawiająca się wątpliwość 
dotyczy sztućców i kolejności ich użycia. Zdarza 
się bowiem, że przy naszym nakryciu znajduje się 
kilka widelców czy łyżek w różnych rozmiarach. 
Ale tu zasada jest prosta. Należy ich używać w 

kolejności od zewnętrznej strony w kierunku ta-
lerza. Są one bowiem ułożone odpowiednio do 
porządku serwowanych dań. Te zbędne kelner po-
winien ze stołu zabrać. Mitem jest za to przeko-
nanie, że do dobrego zwyczaju należy życzenie 
„smacznego” współbiesiadnikom. Jeśli ktoś z gości 
je wygłosi, odpowiadamy „dziękuję”, ale sami ra-
czej powinniśmy się od niego powstrzymać. [Red.] 

S A V O I R  V I V R E 

Dobre maniery przy 
dobrym jedzeniu 

R E S TA U R A C J E
30 cm bułka, świeże 
i zdrowe dodatki, pyszne 
sosy, wyjątkowe sery... 
A to wszystko 
w Pruszkowskich 
Zapieksach, które 
czekają na Was przy 
ul. Kraszewskiego 28a 
w Pruszkowie, 
a dostępne są i w lokalu, 
i w dostawie

C
o powiecie na chrupią-
ce lokalne pieczywo, 
naturalne sosy i nie je-
den a pięć gatunków 

sera, świeżutkie dodatki oraz kil-
kanaście świetnie skomponowa-
nych propozycji zapiekanek... Aż 
cieknie ślinka, prawda? Wasze 
kubki smakowe z pewnością zo-
staną zaspokojone, bo w Prusz-
kowskich Zapieksach możecie 
również tworzyć własne kom-
pozycje. Do wyboru dostępne jest 
pieczywo o długości 15 i 30 cm.

Oferujemy wybór od wersji 
klasycznych zapiekanek po 
mięsne, rybne, a nawet wege-
tariańskie. Zadbaliśmy o to, by 
nie było kulinarnej nudy. Wśród 

dodatków znajdziecie m.in. ja-
lapeño, rukole, szczypior, szpi-
nak, tuńczyka, sery feta, pleś-
niowy lazur i wiele innych. U nas 
jest pysznie!

Zapieksy Pruszkowskie 
czekają na smakoszy

Kraszewskie 28a, Pruszków, 
pn-pt 10-21 sob-nd 12-21

Dostawa tel. 504 223 000 
facebook.com/zapieksypruszkowskie/

G A S T R O N O M I A 
Prowadzenie zdrowego 
trybu życia głównie łączy 
się z odpowiednią dietą. 
A w dzisiejszych czasach 
bycie „fi t” wcale nie jest 
takie trudne – z pomocą 
przychodzą cateringi 
i restauracje.  

O becnie coraz wię-
cej osób przywią-
zuje wagę do tego, 
co spożywa. Odpo-

wiednio dobrana dieta do na-
szego trybu życia powoduje nie 
tylko to, że nasze ciało dobrze 
wygląda, zyskuje na tym również 
nasze zdrowie i co za tym idzie – 
samopoczucie. Być „fi  t” to dziś 
niesamowicie modne hasło, które 
większości kojarzy się z ostrym 
rygorem odmawiania sobie tego, 
co w życiu najlepsze. Ale to nie 
do końca prawda. Owszem, mu-
simy trzymać się pewnych reguł, 
jednak nie tak mocno, jak mo-
głoby się wydawać. 

Zdrowy styl życia to przede 
wszystkim nawyki, które musi-
my wypracować. Nie trzeba od 
razu wprowadzać radykalnych 
zmian, bo możemy nie wytrwać.
Jednak z pomocą mogą nam 
przyjść wyspecjalizowane cate-
ringi, z bogatą ofertą dostoso-
waną do naszych potrzeb. Co to 
oznacza? Specjaliści wyliczą ja-
kie mamy zapotrzebowanie ka-
loryczne, a następnie ułożą dietę. 
Zaplanują posiłki na cały dzień, 
a nawet dowiozą je pod nasze 
drzwi. Wystarczy tylko odgrzać 
(nie zawsze) i zjeść. Możemy tak-
że wykluczyć produkty, których 

nie tolerujemy. Uwierzcie, że „fi t” 
jedzenie jest nie tylko zdrowe, 
ale też smaczne! Nie trzeba też 
tłumaczyć, ile czasu zaoszczę-
dzimy, jeśli nie musimy sami 
przygotowywać posiłku – iść do 
sklepu, kupić produkty, usma-
żyć lub ugotować, a gdy zjemy, 
wszystko pozmywać… 

Dobrze, ale co, gdy musimy 
coś szybko zjeść „na mieście”, 
a nie mamy pudełek z caterin-
gu? Nie biegnijmy do pierwszego 
lepszego fastfooda. Dziś nawet 
restauracje dostosowują się do 
trendów i często w swoich kar-
tach mają zakładkę ze zdrowy-
mi posiłkami. Ale powiecie, że 
nie każdego na to stać… Dziś 
w restauracji możemy zjeść za 
równowartość dużego zestawu 
w popularnym fastfoodzie, wy-
starczy zorientować się, jakie lo-
kale mamy w swojej okolicy. 

Jak widać, utrzymanie odpo-
wiedniej diety nie jest trudne, 
wystarczy tylko chcieć i trochę 
zmienić swoje nawyki. [SD] 

Smacznie i zdrowo, w restauracji 
i z dowozem do domu 
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W I A D O M O Ś C I08
W związku z nowelizacją ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi samorządy otrzymują 
możliwość wprowadzenia całkowite-
go zakazu sprzedaży alkoholu w godzi-
nach nocnych. Taki zakaz obowiązuje we 
wszystkich punktach handlowych, na-
tomiast nie dotyczy miejsc gdzie można 

spożywać alkohol na miejscu, mogą to być 
np. punkty gastronomiczne. Od 4 sierp-
nia nie kupicie alkoholu w godz. 22.00 – 
6.00 między innymi w gminie Brwinów. 
Na podobne rozwiązanie zdecydowały 
się Michałowice (między 23.00 a 6.00), 
Grodzisk Mazowiecki (od godz. 23.00 
do 5.00 rano) i Podkowa Leśna (w godz. 

R E G I O N
22.00 – 6.00).  Zmiany te wywołują skraj-
ne emocje wśród naszych czytelników. 
W komentarzach na naszym portalu 
www.WPR24.pl można przeczytać opi-
nie osób cieszących się z wprowadzenia 
nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, ale 
zdecydowanie przeważają głosy nieza-
dowolenia. Jakie jest Twoje zdanie? [SD] 

Gminy wprowadzają 
nocna prohibicję

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566) zawiadamiam, że dnia 02.08.2018 r. została 
wydana decyzja nr 7/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Granicznej w Brwinowie 
na: działkach nr ew. 124/3, 124/4 obręb 15 oraz działkach nr ew. 434/2 (434/3, 
434/4), 434/1, 437, 433/2 (433/3, 433/4), 433/1, 1/4 obręb 16 w Brwinowie

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery 
działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.

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 decyzją w godzinach 
pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 
Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brwi-
nów przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie internetowej  
www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl od dnia 10 sierpnia 2018 
roku na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Brwinów przeznaczonych do  
oddania w dzierżawę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, pok. 209 lub pod nr tel. (22) 738 26 94.

Grodzisk Mazowiecki, 10 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środo- 
wisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Książenice i  Urszulin po północnej stronie 
ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 317/2016 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Książenice i  Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r. 

Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
3 września 2018 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 

Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2018.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2018 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 
41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

                  Grodzisk Mazowiecki dnia 10.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

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

środowisko, dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 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.), zwanej 
dalej ustawą, w związku z uchwałą Nr 661/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, zawia- 
damia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie  
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb zmiany  
Studium.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 
9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zmiana Studium obejmuje fragment miasta Grodzisk Mazowiecki w rejonie 
zabytkowego cmentarza przy ul. Żydowskiej.
Zakres zmiany Studium dotyczy dostosowania obszaru zabytkowego 
cmentarza zlokalizowanego przy ul. Żydowskiej do jego historycznych 
granic. Ponadto przy sporządzaniu zmiany Studium istnieje obowiązek 
dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 3 września  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 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 

Ogłoszenie

8 miejsc, w których schłodzicie się 
w upalny weekend

C Z A S  W O L N Y
Upały nie odpuszczają, a nie 
każdy może sobie pozwolić na 
wyjazd nad morze. Zwłaszcza, 
że ceny za wynajem pokoi są 
wysokie. Gdzie zatem szukać 
ochłody w naszym regionie? 
Przestawiamy osiem 
propozycji.

Zalew Zegrzyński 
Jedno z najbardziej znanych i lu-
bianych miejsc do wypoczynku 
nad wodą w okolicy. Opcji wy-
poczynku jest tu wiele – od pla-
żowania, przez grę w siatkówkę, 
pływanie na bananie po kurs 
windsurfingu czy możliwość 
zrobienia żeglarskiego patentu.

Zalew Żyrardowski 
Świeżo oddany po moderniza-
cji Zalew w Żyrardowie przyciąga 

wieloma atrakcjami. Oprócz moż-
liwości kąpieli w wodzie i plażo-
wania znajdują się tu atrakcje dla 
najmłodszych w postaci placu 
zabaw. Na zalewie działa przy-
stań żeglarska. Natomiast przy 
stawach można znaleźć miejsca 
przeznaczone do grillowania.

Termy Mszczonowskie 
Mszczonowskie termy to nie tylko 
baseny termalne, sportowe i re-
kreacyjne. Od upałów można od-
począć w grocie solnej lub poczuć 
się jak dziecko i schłodzić się przy 
fontannie. Na termiach w sezo-
nie letnim działają również kor-
ty tenisowe.

Park Bajka w Błoniu 
Park Bajka to idealne miejsce 
dla dzieci w każdym wieku i to 
zupełnie za darmo. Pociechę 

najlepiej wyposażyć w gumowe 
obuwie, by mogło bezpiecznie 
szaleć. W parku można spędzić 
cały dzień. Warto zabrać ze so-
bą koc i kosz piknikowy wypeł-
niony smakołykami.

Park Szczęśliwicki 
W Parku Szczęśliwickim możecie 
skorzystać z atrakcji oferowanych 
przez basen odkryty OSiR Ocho-
ta. Natomiast jeziorko w parku to 
idealne miejsce dla wędkarzy i ka-
jakarzy. Chętni mogą skorzystać 
również z kolejki grawitacyjnej.

Ośrodek Inflancka 
To kolejny z odkrytych base-
nów w stolicy. Od lipca ośrodek 
czynny jest codziennie od 9.30 
do 19.00. Do dyspozycji mamy 
tu sporo atrakcji: baseny, grzy-
bek wodny, brodziki, zjeżdżalnie, 

plac zabaw dla dzieci i kompleks 
boisk portowych.

Stawy Walczewskiego 
Kąpielisko na grodziskich stawach 
jest chętnie odwiedzane. Można się 
tu nie tylko wykapać, ale również 
poplażować. Miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu mogą skorzystać 
z boisk sportowych lub popływać 
kajakiem lub rowerem wodnym.

Kąpielisko  
w Parku Mazowsze 
W Pruszkowie również można ko-
rzystać z kąpieliska. To dostępne 
jest w dzielnicy Żbików w Parku Ma-
zowsze. Oprócz kąpieli i plażowania 
najmłodsi mogą pobawić się tu na 
placu zabaw. Podobnie jak w Gro-
dzisku, również i w Pruszkowie nad 
bezpieczeństwem użytkowników 
kąpieliska czuwają ratownicy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 11 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLIV/501/06 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Pruszkowa.

Wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie 
się od 27 sierpnia 2018 r. do 27 września 2018 r. Projekt studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w ww. terminie (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 69 lub 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium zostanie 
przeprowadzona w dniu 10 września 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa, w pokoju nr  21. Początek zebrania o godz. 18:30.

Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ 
patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018.    

Uwagi do studium należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do 22 października 2018 r.

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

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

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, 
projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych 
w przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
w nieprzekraczalnym terminie: do 22 października 2018 r.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po dniu 22 października 2018 r. 
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

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

Prezydent Miasta Pruszkowa 
 mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie
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                                                   Grodzisk Mazowiecki dnia  10.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art. 11 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 
Mazowieckim Nr 661/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zmiana Studium obejmuje fragment miasta Grodzisk Mazowiecki w rejonie 
zabytkowego cmentarza przy ul. Żydowskiej.
Zakres zmiany Studium dotyczy dostosowania obszaru zabytkowego 
cmentarza zlokalizowanego przy ul. Żydowskiej do jego historycznych 
granic. Ponadto przy sporządzaniu zmiany Studium istnieje obowiązek 
dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wnioski do wyżej projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego do dnia  3 września 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 

                                       Grodzisk Mazowiecki dnia 10.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art. 11 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 
Mazowieckim Nr 706/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zmiana Studium obejmuje fragment miejscowości Kozery Nowe i Kozery 
w gminie Grodzisk Mazowiecki przylegające do ul. Strumykowej oraz  
ul. Czerwonych Maków.
Zakres zmiany Studium dotyczy zmiany przeznaczenia części terenów 
położonych w granicach opracowania. Ponadto przy sporządzaniu 
zmiany Studium istnieje obowiązek dostosowania jego treści do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa.

Wnioski do wyżej projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego do dnia 3 września 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 

 Grodzisk Mazowiecki dnia 10.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art. 11 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 
Mazowieckim Nr 707/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zmiana Studium obejmuje fragment miejscowości Zabłotnia w gminie 
Grodzisk Mazowiecki w rejonie autostrady A2 i drogi powiatowej 1508W.

Zakres zmiany Studium dotyczy zmiany przeznaczenia części terenów 
położonych w granicach opracowania. Ponadto przy sporządzaniu 
zmiany Studium istnieje obowiązek dostosowania jego treści do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa.

Wnioski do wyżej projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego do dnia 3 września 2018r. 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 

Ogłoszenie
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Gmina Michałowice 
wysoko w rankingach!

Ranking użłobkowienia gmin 
odzwierciedla odsetek naj-
młodszych dzieci korzysta-
jących z opieki w żłobkach  

i w klubach malucha w 2016 r. Oparty jest 
na wskaźniku liczby dzieci do lat 3 obję-
tych opieką żłobkową lub przedszkolną 
w stosunku do całkowitej liczby dzieci 
w wieku od 1 do 3 lat na terenie gmin. 

Wskaźnik „użłobkowienia” dla gminy 
Michałowice wyniósł w analizowanym 
okresie aż 75,52% i jest najwyższy w Pol-
sce w kategorii gmin wiejskich. Jest on 
rezultatem prowadzonego od wielu lat 
systemu dofinansowywania dla dzie-
ci, które uczęszczają do niepublicznych 
żłobków i klubików malucha. Na pod-
stawie uchwały rady gminy podmioty 
prowadzące żłobki otrzymywały dotąd 
dotacje w wysokości 400 zł miesięcz-
nie za każde uczęszczające dziecko za-
mieszkałe na terenie gminy.

Jednak już od tego roku nastąpi zmia-
na dofinasowania tej opieki. W kwietniu 
2018 r został przeprowadzony konkurs, 
dzięki któremu wyłoniono 6 placówek. 
Zadeklarowały one najniższe opłaty wno-
szone przez rodziców w formie opłaty 
stałej i wyniosą one 300, 400 lub 500 zł 

miesięcznie. Pozostałe koszty tej opła-
ty poniesie gmina, przekazując do pry-
watnych placówek dotację w wysokości 
700 zł na każde dziecko. Jednak warun-
kiem koniecznym otrzymania tego do-
finansowania jest zamieszkanie dziecka 
i rodziców na terenie gminy Michało-
wice oraz odprowadzanie tu podatku. 

Rankingu dochodów JST został opra-
cowany już po raz 17. W tym roku gmina 
uplasowała się na 16. miejscu w kraju (w 
ubiegłym roku 21 pozycja), zaś na Ma-
zowszu – 4. w kategorii gmin wiejskich. 
W gminie dochód w przeliczeniu na 
mieszkańca wyniósł 5995,85 zł. 

Ranking został opracowany na pod-
stawie osiągniętych dochodów w 2017 
roku. Zastosowana metoda uwzględni-
ła tylko dochody własne i otrzymywane 
subwencje (w tym oświatową i  z pro-
gramu 500 plus). Natomiast pominęła 
wpływy z dotacji celowych (m.in. do-
chody ze środków zewnętrznych), któ-
re mają tymczasowy, ale silny wpływ na 
wielkość dochodów. 

Obydwa powyższe rankingi zostały 
opublikowane w magazynie samorządo-
wym Wspólnota, a przygotowali je eks-
perci z Uniwersytetu Warszawskiego, pod 

przewodnictwem Pawła Swianiewicza, pro-
fesora nauk ekonomicznych.  

Ranking Finansowy Samorządów 
sporządzony według danych GUS w 2016 
r. został opracowany przez renomowa-
ne instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie i Krajową Radę Regional-
nych Izb Obrachunkowych.

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę 
wskaźniki tj.: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem; relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem; udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem; obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochod-
ne od wynagrodzeń; udział środków 
europejskich w wydatkach; relacja zo-
bowiązań do dochodów ogółem  i  udział 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w dochodach bieżących.  

W grupie 1559 gmin wiejskich gmi-
na uzyskała jeden z najlepszych wyni-
ków, zajmując 5. miejsce w kraju oraz 1. 
- na Mazowszu!

Zajmowanie przez gminę Michałowice 
bardzo wysokich pozycji w ogólnopol-
skich rankingach ukazuje i potwierdza 
dobrą strategię rozwoju gminy. 

Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską w Polsce „Rankingu użłobkowienia gmin”,   
1. na Mazowszu i 5. w kraju „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego” oraz 4. na 
Mazowszu i 16. w Polsce w „Rankingu zamożności JST”! 
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Już pod koniec sierpnia miłośnicy 
sitwake’a i najlepsi wakeboarderzy 
w Polsce spotkają się w Wake For 
Friends, w Grodzisku Mazowieckim. 
Wezmą udział w jedynych w swoim 
rodzaju zawodach – w jednej katego-
rii będą konkurować o miano mistrza 
Avalon Extreme Sitwake Challenge 

2018!Sitwake, czyli „siedząca” wer-
sja wakeboardingu dla osób z nie-
pełnosprawnością to widowiskowa 
dyscyplina wodna, która oficjalnie po 
raz pierwszy pojawiła się na tegorocz-
nych Mistrzostwach Polski. – Będzie 
można zobaczyć kawał dobrego pływa-
nia na desce. Będę zawodnicy krajowi, 

G R O D Z I S K  M A Z .
ale też zagraniczni riderzy, specjalne 
atrakcje i przede wszystkim wymiana 
doświadczeń. Serdecznie zapraszam do 
Wake for Friends, 25 sierpnia. – mówi 
Ambasador Avalon Extreme Sitwake, 
Igor Sikorski. Wstęp wolny. Miejsce roz-
grywek to Wake For Friends, Adamów 
18, Grodzisk Mazowiecki. [Inf. pras.] 

Nadciąga Avalon Extreme 
Sitwake Challenge 2018!

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 10 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i  Urszulin 
po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 317/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej 
stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i  Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają po:

1) od północy – zaczynając od północnego narożnika działki ew. nr 175/17 w obrębie Książenice, następnie w kierunku wschodnim po 
północnych granicach działek ew. nr 175/17 i 176 do punktu  stanowiącego południowo -zachodni narożnik działki ew. nr 6/14 w obrębie 
Urszulin, dalej po południowej  granicy tej działki do punktu stanowiącego punkt przecięcia tej granicy i granicy konturu klasyfikacyjnego 
klasy RIV a i dalej wzdłuż tego konturu do punktu stanowiącego przecięcie linii konturu klasy  RIV a z zachodnią granicą drogowej działki 
ew. nr 7, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej  granicy drogowej działki ew. nr 7 do punktu stanowiącego punkt przecięcia 
północnej linii rozgraniczającej  działki drogowej nr ew. 8 i dalej w kierunku wschodnim po północnej granicy działki drogowej nr ew. 8 do  
punktu wyznaczonego na tej granicy w odległości 440 m od północno wschodniego wierzchołka działki ew.  nr 6/14, następnie ponownie  
w kierunku północnym, do punktu wzdłuż granicy konturu  klasyfikacyjnego R IVa i dalej, wzdłuż zachodniej granicy konturu klasyfikacyjnego 
W-Ps IV, następnie od punktu, stanowiącego przecięcie z południową granicą ul. Jabłoniowej na działce drogowej nr ew. 4, do punktu na  
granicy ul. Jabłoniowej stanowiącego punkt na granicy obrębu Urszulin;

2) od wschodu - zaczynając od punktu na  granicy ul. Jabłoniowej stanowiącego punkt na granicy obrębu Urszulin, w kierunku południowym, 
wzdłuż wschodniej granicy  administracyjnej obrębu Urszulin stanowiącego wschodnią granicę gminy Grodzisk Mazowiecki i dalej  
w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy obrębu Książenice stanowiącego wschodnią granicę gminy Grodzisk Mazowiecki  
z przejściem przez działkę ew. nr 201/3 do punktu wyznaczonego na południowej granicy ul. Olszowej na działce ew. nr 201/3;

3) od południa – od punktu po południowej granicy ulicy Olszowej na działkach ew. nr 201/3, 201/2, 201/1, do  punktu na przecięciu  
z przedłużeniem zachodniej granicy działki ew. nr 175/17;

4) od zachodu – od punktu na przecięciu z przedłużeniem zachodniej granicy działki ew. nr 175/17 z przejściem przez działkę ew. nr 201/1 
po zachodniej granicy działki ew. nr 175/17, do północnego narożnika działki ew. nr 175/17 w obrębie Książenice.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 20 sierpnia 
2018 r. do 11 września 2018 r. 

Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 

Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne –  
Rok 2018.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do 
projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2018 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie

Pani Leokadia potrzebuje pomocy
P I A S TÓ W

Mieszkanka Piastowa 
Leokadia Oprządek jest  
po udarze mózgu. 75-letnia 
kobieta potrzebuje 
rehabilitacji, ale rodzina 
sama nie poradzi sobie z tak 
dużymi kosztami leczenia.

J eszcze godzinę wcześniej 
normalnie z nią rozmawia-
łam. Kiedy weszłam do poko-
ju, mama leżała na podłodze. 

Oddychała, była obecna ciałem, 
które jednak już nie chciało re-
agować na polecenia. Mama cu-
dem przeżyła udar, ale jej mózg 
uległ poważnemu uszkodzeniu. 
Dzisiaj jedyną szansą na popra-
wę jest specjalistyczna rehabili-
tacja – opisuje córka Agnieszka. 

Rodzina najpierw obawiała się 
o to czy pani Leokadia przeży-
je. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy 
udało się uratować kobietę. Jednak 
udar wyrządził ogromne szkody.  
– Mama ma niedowład prawej 
strony i afazję mieszaną. Nie cho-
dzi, nie mówi i nie rozumie. Jest 
jak zburzone miasto, które wspól-
nymi siłami próbujemy odbudo- 
wać – zaznacza Agnieszka. 

Pani Leokadia od kilku tygodni 
przebywa w ośrodku rehabilitacyj-
nym. Rodzina odwiedza ją co dru-
gi dzień. A profesjonalna opieka 
lekarzy może pomóc w Leokadii 
w choćby częściowym powrocie 
do zdrowia. Jest tylko jeden kło-
pot. Pieniądze. – Niestety z uwa-
gi na brak współpracy, mama nie 
zakwalifikowała się na rehabilita-
cję z NFZ, a pieniądze, które ma-
my, starczą tylko do 8 września  
– podkreśla Agnieszka.

– Wspieram i opiekuję się ma-
mą od tamtych feralnych dni. Pro-
szę, pomóżcie mi ją odzyskać. 

Ćwiczenia przynoszą dobre efekty, 
ale kosztują fortunę. Nie stać mnie 
już na więcej i bez Państwa wspar-
cia nie mam co liczyć na powodze-
nie. Podobnie jak mama bez innych 
osób nie zrobi nic wokół siebie, 
tak ja sama też jestem już bez-
radna. Tylko razem damy radę...  
– prosi o pomoc córka Leokadii.

Na leczenie i rehabilitacje 75-lat-
ki potrzebnych ą prawie 44 tys. 
zł. Pomóc może każdy wspiera-
jąc zbiórkę prowadzoną przez 
fundacje Siepomaga pod adre-
sem: www.siepomaga.pl/leoka-
dia-oprzadek. [Red.]
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Będą odholowywać wraki
P R U S Z KÓ W

Straż Miejska w Pruszkowie 
ogłosiła przetarg na 
usuwanie pojazdów 
pozostawionych bez tablic 
rejestracyjnych  
lub których stan wskazuje 
na to, że nie są używane. 
Czy dzięki temu miasto 
zostanie „wyczyszczone”  
z wraków zalegających  
na ulicach?

P ojazdów nieużywa-
nych od wielu miesię- 
cy, a nawet lat moż-
na znaleźć na terenie 

Pruszkowa dość sporo. To temat, 
który poruszany jest nie od dziś. 
Wielokrotnie w przeszłości pi-
saliśmy o autach, które zajmują 
miejsca parkingowe i tylko nisz-
czeją. W dodatku nie są najlep-
szą wizytówką dla miast. Jednak 
nadchodzą zmiany. Straż miejska 
poszukuje wykonawcę, który bę-
dzie odholowywał wraki. 

– Aktualnie prowadzimy wiele 
postępowań m.in. w sprawie usta-
lenia właścicieli opuszczonych po-
jazdów. Ostatecznym elementem 

jaki nam pozostaje jest holowanie 
z art. 50a ust. Prawo o Ruchu Dro-
gowym na parking dozorowany 
– mówi Włodzimierz Majchrzak, 
komendant Straży Miejskiej 
w Pruszkowie. Jak będzie funk-
cjonował ten system? Wrak trafi 
na strzeżony parking, a właści-
ciel zostanie o tym powiadomiony. 
Straż miejska również powiadomi 
o tym fakcie miejscową komendę 
policji. Jak się dowiadujemy od ko-
mendanta pruszkowskiej straży 
miejskiej, jeśli pojazd nie zostanie 
odebrany w ciągu 6 miesięcy, to 
zgodnie z literą prawa jego właści-
cielem zostanie gmina. Oczywi-
ście pojazdy będą odholowywane 
na koszt ich właścicieli.

Pojazdy nie będą odholowy-
wane wybiórczo, tylko wcześniej 
trzeba będzie przeprowadzić po-
stępowanie, w każdym przypad-
ku.  – Najważniejsze jest to, że 
będziemy mogli odholowywać 
pojazdy, które rzeczywiście 
zagrażają bezpieczeństwu lub 
też zgodnie z przepisami pra-
wa mogą być odholowane, czyli 
nie będzie to jakikolwiek stojący 
samochód. Wcześniej musi zo-
stać przeprowadzona cała pro-
cedura, którą poprowadzi straż 
miejska. Dziś mamy na terenie 
miasta ok. 80 zgłoszeń tego ro-
dzaju, w ramach których toczą 
się postępowania – wyjaśnia 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Miasto przygotowało już par-
king do odholowywania wraków. 
Znajduje się on przy ul. Przejaz-
dowej 2. W przetargu wyłoniona 
została firma Elektro z siedzibą 
przy Pańskiej 6 w Pruszkowie. 
Zaoferowała cenę 183,27 zł brutto. 
W urzędzie usłyszeliśmy, że szcze-
góły w tym temacie są ustalane. 
Gdy je poznamy, wrócimy z no-
wymi informacjami. [SD]
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Czarny dym  
z elektrociepłowni

P R U S Z KÓ W
W ostatnich dniach  
nad Pruszkowem  
unosił się czarny dym 
wydobywający się  
z kominów elektrociepłowni. 
Mieszkańcy obawiają  
się, że był on  
szkodliwy dla zdrowia.

K łęby dymu wydoby-
wające się z komi-
nów elektrociepłowni 
w środku lata zanie-

pokoiły wielu mieszkańców. I nie 
ma w tym nic dziwnego, bo przy 
takich upałach elektrociepłownia 
działa na „pół gwizdka”, a co za 
tym idzie z kominów nie powin-
no wydobywać się zbyt dużo dy-
mu. Zwłaszcza czarnego... – Czy 
moglibyście Państwo dowiedzieć 
się czemu od jakiegoś czasu z ko-
minów elektrociepłowni wydo-
bywa się gęsty czarny dym?  Tyle 
się mówi o czystości powietrza 
i jestem ciekaw czy ktoś z EC po-
wie do gazety, że to norma i nic 
szkodliwego? Ciekawe też co na 
to urząd miasta i straż miejska? 
Czy ktokolwiek to zauważył i pró-
bował to wyjaśnić? – napisał do 
nas Mateusz. 

W ciągu ostatnich dni po-
dobne pytania słynęły na naszą 
redakcyjną skrzynkę od wielu 
innych czytelników. Skontakto-
waliśmy się z przedstawiciela-
mi spółki PGNiG Termika, która 
jest właścicielem elektrociepłow-
ni działającej w Pruszkowie, i po-
prosiliśmy o wyjaśnienia. Okazuje 

się, że czarny dym nie był niczym 
nadzwyczajnym. – W Ec Prusz-
ków aktualnie prowadzone są 
prace remontowe związane 
z serwisowaniem kotłów cie-
płowniczych, co wiąże się z ich 
wyłączaniem i ponownym uru-
chomianiem. Do takiej sytuacji 
doszło 27 lipca. Uruchomiliśmy 
kocioł rezerwowy w miejsce 
wyłączonego kotła, który został 
poddany czyszczeniu technolo-
gicznemu. Kocioł rezerwowy zo-
stał wyłączony 31 lipca o godz. 
20.00 – poinformowała nas Mag-
dalena Orłowska z PGNiG Ter-
mika. – W okresie pracy kotła 
rezerwowego (od 27 lipca do 31 
lipca) panowały bardzo wysokie 
temperatury powietrza. Przeło-
żyło się to na niskie zapotrzebo-
wanie w tym okresie na ciepło, 
a co za tym idzie na bardzo ni-
skie obciążenie tego kotła. Ko-
nieczne było dostosowanie kotła 
rezerwowego do zmieniającego 

się zapotrzebowania na ciepło 
(szczyt poranny i popołudniowy), 
co wiązało się z koniecznością 
wyregulowania jego urządzeń. 
Efektem tej regulacji było poja-
wienie się ciemniejszego koloru 
spalin – wyjaśnia.

Przedstawicielka PGNIG Termi-
ka zaznacza, że eksploatacja kotła 
była prowadzona zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Wykona-
ne zostały również pomiary emisji, 
a sprawozdanie zostanie przekaza-
ne do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. – Od kilku 
lat funkcjonuje program minimali-
zujący oddziaływania Ec Pruszków 
na środowisko. Na dwóch kotłach 
wymieniono odpylacze na wyso-
kosprawne cyklofiltry. W tym ro-
ku również spółka PGNiG Termika 
rozpocznie modernizację kolej-
nych kotłów i wyposaży je w no-
woczesną instalację odpylania, 
odsiarczania i odazotowania – pod- 
kreśla Monika Orłowska. [Red.] 
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 10 SIERPNIA 2018

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

PARTNER HANDLOWY

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiekt handlowy 
na terenie Grodziska M. 
oraz Brwinowa. System zmianowy. 
Umowa zlecenie z ZUS. 
Stawka 13 zł netto. 695-330-619 

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, Błonia 
i Ożarowa Mazowieckiego. 
Telefon 728-432-309 

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 - szybkie wyjazdy. 
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 

 ► Zatrudnię panie z doświadczeniem 
do sklepu mięsno-spożywczego w 
Pruszkowie. Wynagrodzenie miesięczne 
2700 zł netto. 504-029-507 

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

 ► Zatrudnię pracowników do sprzątania 
i ochrony (mile widziane orzeczenie 
o niepełnosprawności). Praca na 
terenie Pruszkowa. Telefon kontaktowy 
720-847-919 

 ► Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie zatrudni pracownika na 
stanowisku PEDAGOGA.Szczegółowe 
informacja są dostępne na stronie 
internetowej: www.zowpiastow.pl 

 ► 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 

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

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

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

 ► Sprzedam/wynajmę tanio lokal 72 m. 
Piastów 601-751-183 

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

 ► Sprzedam kolekcję słoni 
porcelanowych wietnamskich. 
Tel.: 510-951-987 

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 

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 

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

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

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

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

 ► Zatrudnię do pracy fi zycznej przy 
budowie sieci gazowych zew. i wew. 
604-291-950 

 ► 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
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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)

ZATRUDNIĘ OSOBĘ  
NA STANOWISKO 
DIAGNOSTY DO 

OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW 

W BŁONIU; BŁONIE WIEŚ 
POWIAT WARSZAWSKI 

ZACHODNI  
TEL: 608 686 877

SPRZĄTANIE BIURA  
w Pruszkowie w godz. 15-19  

tel. 727 003 831, 
510 011 306

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032
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 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, zakładanie 
trawników, prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Piaskowanie, hydropiaskowanie metal, 
drewno, kamień, kostka. 504-216-488 

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

 ► Studnie tel.: 601-231-836 

 ► 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 

Grodzisk Maz., dnia 10 lipca 2018 r.
WN.682.3.1.2018

Informacja o terminie składania wniosków przez 
osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej 

obejmującej działkę ewidencyjną nr 212 o pow. 11,7359 ha 
w obrębie Chlebnia gm. Grodzisk Maz.

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkich 
właścicieli gospodarstw rolnych, którzy spełnili następujące warunki:
a) faktycznie korzystali ze wspólnoty gruntowej;
b) nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości 
stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału 
we wspólnocie oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich 
posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wnioski należy składać do Starosty Grodziskiego na adres Starostwa 
Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim – ul. Kościuszki 30, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki .
Termin składania wniosków upływa  10 lipca 2019 r.

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych 

do udziału we wspólnocie gruntowej;
3)  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne 

uprawnionego do udziału we  wspólnocie gruntowej;
4) wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:
1) nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2) spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie 

gruntowej.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Mazowieckim, Urzędzie Miejskim w Grodzisku Maz., w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej 
starostwa i gminy oraz w prasie lokalnej. 

ATRAKCYJNA  
PRACA NA LATO!
PRACUJ JAKO OPIEKUNKA
SENIORÓW W NIEMCZECH
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WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 94   |   TEL. 506 289 039

Organizujemy kursy języka 
niemieckiego w WARSZAWIE 

WYNAGRODZENIE NAWET

12.000 ZŁ W 2 MIESIĄCE*

WWW.PROMEDICA24.PL               /pm24RegionWarszawa 
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                                   Grodzisk Mazowiecki  10.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

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

środowisko, dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 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.), zwanej 
dalej ustawą, w związku z uchwałą Nr 707/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb zmiany Studium.

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

Zmiana Studium obejmuje fragment miejscowości Zabłotnia w gminie 
Grodzisk Mazowiecki w rejonie autostrady A2 i drogi powiatowej 1508W.
Zakres zmiany Studium dotyczy zmiany przeznaczenia części terenów 
położonych w granicach opracowania. Ponadto przy sporządzaniu 
zmiany Studium istnieje obowiązek dostosowania jego treści do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 3 września 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 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 10.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 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.), zwanej 
dalej ustawą, w związku z uchwałą Nr 706/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb zmiany Studium.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 
9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zmiana Studium obejmuje fragment miejscowości Kozery Nowe i Kozery 
w gminie Grodzisk Mazowiecki przylegające do ul. Strumykowej oraz  
ul. Czerwonych Maków
Zakres zmiany Studium dotyczy zmiany przeznaczenia części terenów 
położonych w granicach opracowania. Ponadto przy sporządzaniu 
zmiany Studium istnieje obowiązek dostosowania jego treści do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 3 września 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 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 

 

         
 

Od 09.08.2018 r. 
w pociągach WKD i w kasach biletowych  

dostępna jest mapa tras rowerowych 
 
 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom niezmotoryzowanych pasażerów, 
amatorów dwóch kółek, w dniach 09.08 – 31.08.2018 
wydawać będzie mapę tras rowerowych znajdujących 
się wzdłuż linii WKD. Mapa pn. „Rowerem przez 
Mazowsze z Warszawską Koleją Dojazdową” dostępna 
będzie bezpłatnie w kasach biletowych oraz                                 
w pociągach. Mapa powstała przy współpracy                                   
z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.  

 
 
 
 

 
 
 
 

WKD zachęca do aktywnego spędzania czasu 
wolnego i do odkrywania ciekawych miejsc 

położonych w niedalekiej odległości od linii WKD.                        

Reklama


