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P I A S TÓ W
Uczniowie, nauczyciele i sami 
mieszkańcy od lat wyczekują 
rozpoczęcia prac związanych 
z rozbudową Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza. Kłopot w tym,
że realizacja inwestycji stanęła 
pod znakiem zapytania. 

C o hamuje rozbudowę szkoły? 
Łatwo się domyślić, że chodzi 
o pieniądze. Władze Piastowa od 
miesięcy powtarzały, że budżet 

miasta nie jest w stanie udźwignąć tak kosz-
townej inwestycji. Znaleziono jednak rozwią-
zanie. Placówka miała zostać rozbudowana 

w formule PPP, czyli partnerstwa publicz-
no-prywatnego.

Procedura wystartowała i wszystko wska-
zywało na pomyślny fi nał: – Działamy zgodnie 
z założonym planem. Uruchomiliśmy pro-
cedurę wyłonienia partnera prywatnego do 
tego działania. Jesteśmy po pierwszej turze 
rozmów z fi rmami, które zostały zakwalifi -
kowane do tego etapu (trzy przedsiębiorstwa 
– przyp. red). Teraz czeka nas druga tura roz-
mów i będziemy zmierzali do szczęśliwego 
końca – zapowiadał w kwietniu Grzegorz Szu-
plewski, burmistrz Piastowa. 

Okazuje się jednak, że fi nał nie jest zbyt 
pomyślny dla władz Piastowa...

WiĘcej na str. 2
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Rower miejski w Podkowie
P O D KO W A  L E Ś N A 

Podkowiański urząd 
zamierza wprowadzić 
system wypożyczania 
rowerów miejskich. Będą 
to rowery z wbudowanym 
czipem GPS. 

Z asada działania syste-
mu wypożyczania nie 
jest skomplikowana. 
Aby przejechać się ro-

werem należy pobrać specjalną 
aplikację i postępować według in-
strukcji. Warto dodać, że nie jest 
to tradycyjny system ze stacjo-
narnymi wypożyczalniami. Rower 
będzie można zostawić w dowol-
nym miejscu. Aplikacja pokaże, 
gdzie są jednoślady. 

Jak zapewnia burmistrz mia-
sta, system zostanie w Podkowie 
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i dodatkowo będzie rozbudowa-
ny jeżeli spodoba się mieszkań-
com. – Obecnie zastanawiamy się 
nad warunkami korzystania. Cie-
szę się z podpowiedzi mieszkań-
ców na facebooku i przesyłanych 
wiadomościach prywatnych, co 
do zasad korzystania, stacji, opłat 
i doświadczeń Państwa z syste-
mami w innych miastach. Wszyst-
kie te uwagi są bardzo cenne przy 
opracowywaniu regulaminu – in-
formuje Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Ponadto na skwerku przy stacji 
WKD zostanie zamontowana sa-
moobsługowa stacja napraw ro-
werów. Stacja będzie wyposażona 
w zestaw narzędzi i pompkę ro-
werową na wszystkie rodzaje za-
worów. Korzystanie ze stacji ma 
być darmowe. [SD] 
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Jak zatem zakończył się przetarg? 
– Oferty złożone przez potencjal-
nych partnerów okazały się zbyt 
wysokie. Niemniej jednak cie-
szymy się, że mamy za sobą te 
procedury. Partnerstwo publicz-
no-prywatne stanie się popular-
nym instrumentem, gdy okrojone 
zostaną dotacje unijne na inwe-
stycje. Wiele samorządów zde-
cyduje się wtedy na korzystanie 
z PPP, a my będziemy już wie-
dzieli jak to wygląda – poinfor-
mował nas Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. 

Pozwstaje zatem pytanie czy 
wizja rozbudowy LO im. Adama 

Mickiewicza trafi do szuflady? 
Okazuje się, że nie. – Absolutnie. 
Zastanawiamy się nad podziele-
niem tego zadania na etapy. Jak 
wiadomo są aż trzy: budowa no-
wego skrzydła, remont starego 
budynku i budowa hali sporto-
wej – wylicza Szuplewski. – Roz-
ważamy czy w pierwszej kolejności 
wybudować nowe skrzydło i halę, 
a później wyremontować stary bu-
dynek czy może lepiej wybudować 
skrzydło i wyremontować istnie-
jący obiekt, a w kolejnym etapie 
dobudować halę. Decyzja powinna 
zapaść dość szybko, bowiem zale-
ży nam na czasie – dodaje. 

Skąd ten pośpiech? Piastowscy 
włodarze chcą ogłosić przetarg 

na rozbudowę liceum w normal-
nej formule. Co ciekawe, postę-
powanie powinno wystartować 
w najbliższych tygodniach. – Mu-
simy wygospodarować potrzebne 
na tę inwestycję środki. Chcie-
libyśmy, by pierwsze prace ru-
szyły jeszcze w tym roku, o ile 
pozwoli na to pogoda – podkre-
śla Szuplewski. 

Perypetie związane z przetar- 
giem przekładają w czasie fi-
nał inwestycji. Pierwotnie wła-
dze Piastowa zakładały, że 
obiekt mógłby zacząć funkcjo-
nować jeszcze w przyszłym ro-
ku. – Sam proces budowlany to 
20 miesięcy. Liczyliśmy na to, że 
uda się zmobilizować wykonawcę 

Dokończenie ze str. 1 i choćby częściowo oddać obiekt 
wcześniej. Dziś wiemy już, że tego 
scenariusza nie utrzymamy. Jed-
nak przesunięcia nie będą duże. 
Finał rozbudowy (w pierwszym 
etapie – przyp. red.) planujemy 
na 2020 r.

Jak zatem ma funkcjonować 
liceum po rozbudowie? Ma się 
tu znaleźć miejsce na 16 od-
działów (po cztery w roczniku). 
Szkoła ma zyskać pracownie 
naukowe dostosowane do od-
powiednich przedmiotów (che-
miczna, fizyczna, biologiczna). 
Stare skrzydło szkoły ma przejść 
generalny remont, a całość ma 
uzupełnić hala sportowa wraz 
z łącznikiem. [Red.] 

Rozbudowa Mickiewicza  
pod znakiem zapytania

P R U S Z KÓ W
Po dwóch tygodniach 
przerwy Szpital 
Powiatowy na Wrzesinie 
znów przyjmuje pacjentów 
w trybie planowym. 
Wcześniej osoby  
z wyznaczonym terminem 
przyjęcia na oddział 
chirurgii były  
odsyłane. Powód?  
Brak wolnych łóżek. 

O tym, że Szpital na 
Wrzesinie wstrzy-
mał przyjęcia, po-
informował nas 

jeden z czytelników, który mi-
mo pojawienia się w lecznicy 
w ustalonym dużo wcześniej 
terminie, nie trafił na oddział 
chirurgii, lecz został odesłany 
do domu. 

Z pytaniem co się dzieje 
i z jakiego powodu przyjęcia 
wstrzymano, zwróciliśmy się 
do dyrekcji szpitala. Okazuje się, 
że sytuacja wróciła już do nor-
my. – Sprawa jest już nieaktual-
na i wszystkie zabiegi planowe 
na Oddziale Chirurgicznym 

realizowane są zgodnie z listą 
kolejkową wymaganą przez NFZ 
– zapewnia Tomasz Sławaty-
niec, dyrektor Szpitala Powia-
towego na Wrzesinie. 

I tłumaczy skąd wynikały 
problemy. – Mieliśmy przej-
ściowo, przez około 2 tygodnie 
wstrzymane te procedury, co 
wynikało z bardzo dużej ilo-
ści przyjmowanych pacjen-
tów w trybie ostro dyżurowym 
i brakiem wolnych miejsc. Nie-
stety w okresie letnim bardzo 
dużo pacjentów trafia do nas 
z urazami, ale również przy-
wożone są przez straż miej-
ską i policję osoby w upojeniu 
alkoholowym, które zajmują 
łózka na oddziale i „blokują” 
dostęp do leczenia innym, 
często bardziej potrzebującym 
pacjentom – zaznacza dyrek-
tor placówki. – I tu, myślę jest 
temat do dyskusji na łamach 
WPR, czy oddział chirurgicz-
ny Szpitala Powiatowego ma 
służyć za Izbę wytrzeźwień? 
Niestety dzisiaj coraz częściej 
do takiej roli jest sprowadza-
ny – dodaje. [EL] 

Szpital na Wrzesinie 
wznowił przyjęcia planowe
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7 września w naszych mediach 
(Gazeta WPR i portal WPR24.pl) 
ukaże się Dodatek Edukacja.  
Nowy rok szkolny zbliża się przecież 
wielkimi krokami, więc warto  
zwrócić uwagę na dobrą reklamę. 
Dwa tygodnie później,  
21 września zaplanowaliśmy  
Dodatek Nieruchomości.  
Sprawdźcie co dla Was mamy! 

Z apraszamy reklamodawców do 
współpracy. W Gazecie WPR jak 
i na portalu WPR24.pl możecie 
przedstawić m.in. dodatkowe za-

jęcia dla szkół podstawowych, jak również 
zaoferować osobom pracującym podnie-
sienie kwalifikacji. Szkoły języków obcych 
będą również jak najbardziej mile widzia-
ne. Prywatne lekcje? Organizuj swoją pracę, 
oszczędź czas i pomyśl o reklamie w na-
szych mediach! Uczniowie będą gotowi do 
nowego roku, a Ty? 7 września ukaże się 
Dodatek Edukacja.

Kolejny Dodatek, tym razem skierowa-
ny w stronę Nieruchomości opublikujemy 
21 września. Niektóre tematy wydania ja-
kie możemy zaproponować to: aktualne 

inwestycje w regionie, zakupy pod nosem 
– czyli o galeriach handlowych w okoli-
cy, gdzie spędzić czas wolny (parki, ba-
seny, restauracje)?

Oto korzyści z zamieszczenia reklamy 
w naszych mediach:
• dotarcie do 30 000 czytelników Ga-

zety WPR
• dotarcie do 100 000 użytkowników 

portalu WPR24.pl
• dotarcie do 30 000 fanów na facebooku 

i 2000 followersów na instagramie
• dotarcie do podróżujących składami 

WKD na linii Grodzisk-Warszawa

Dodatki Edukacja i Nieruchomości. 
Zapraszamy do współpracy! 

czytaj na str. 14

Nośniki reklamy:
• publikacja w Gazecie WPR
• publikacja na portalu WPR24.pl  

w postaci artykułu
• publikacja na facebooku 

(z promocją)

GRUPA WPR MEDIA  
SP. Z O.O.

ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków
Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy:  
reklama@wprmedia.pl 



– tyle dzieci przyjęto w tym roku do 
pruszkowskich przedszkoli publicznych.

– Dzisiaj żadnych decyzji dotyczących tego terenu nie ma możliwości podjąć, przynajmniej 
ja takich nie podejmę. Nie po to o tym rozmawiam z mieszkańcami, żeby teraz pójść 
na radę miasta i powiedzieć: „słuchajcie radni, koniecznie trzeba wybudować nowy basen”. 
Ja to wiem od przynajmniej trzech lat – Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka o nieczynnym basenie miejskim
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P R U S Z KÓ W
W bezpośrednim 
sąsiedztwie 
pruszkowskiego Parku 
Żwirowisko, w miejscu 
dawnego parkingu,  
powstanie nowy zielony 
zakątek. O tym 
jak będzie wyglądał, 
mogą zdecydować 
mieszkańcy. 

C hodzi o teren przy 
ul. Latter, na któ-
rym funkcjonował 
strzeżony parking. 

Działka przylega bezpośrednio 
do Parku Żwirowisko, nie dzi-
wi więc decyzja o przeznacze-

niu jej na rekreację. I wła-
śnie aktywny wypoczynek 
ma być motywem przewodnim
tego miejsca. 

Przygotowane zostały już 
trzy odrębne propozycje za-
gospodarowania nowego zie-
lonego zakątka. Trafią one pod 
ocenę mieszkańców, którzy 
będą mogli zgłosić swoje po-
mysły i uwagi. – Na potrze-
by konsultacji społecznych 
przygotowane zostały trzy 
wstępne koncepcje zagospo-
darowania terenu. Z uwagi na 
zróżnicowane oczekiwania do-
tyczące sposobu zagospoda-
rowania terenu oraz funkcji 
jaką ma pełnić, zdecydowano 

o przeprowadzeniu konsulta-
cji z mieszkańcami, którzy bę-
dą mieli możliwość określenia 
swoich oczekiwań – czytamy 
w komunikacie pruszkowskie-
go magistratu. 

Wśród proponowanych roz-
wiązań jest m.in. budowa si-
łowni plenerowej, budowa 
wielofunkcyjnego boiska, a jed-
na z koncepcji zakłada powsta-
nie nie jednego, a nawet dwóch 
wydzielonych miejsc do gry 
m.in. w piłkę nożną czy teni-
sa. Ze wszystkimi trzema pro-
pozycjami można zapoznać się 
na stronie urzędu miasta. Do-
stępna jest tam także elektro-
niczna ankieta w tej sprawie. 

Nowy teren zielony w Pruszkowie. 
Mieszkańcy mają głos

P R U S Z KÓ W
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe mocno forsuje 
wizję budowy nowej pływalni 
w Pruszkowie. Na ostatniej 
sesji zwiększono planowane 
wydatki na ten cel. 

O pomyśle budowy 
drugiej  pływal-
ni w Pruszkowie 
początkowo nikt 

nie mówił. Jednak na począt-
ku roku wizja ujrzała światło 
dzienne. Nowy basen ma być 
elementem kompleksu oświa-
towego przy ul. Gomulińskie-
go w Pruszkowie. Inwestycja 
jest przygotowywana, a prace 

Kolejny krok w kierunku pływalni 

Grodziszczanka jako pierwsza Polka 
ukończyła podwójnego Ironmana!

T R I AT H L O N 
Marta Otto na co dzień 
pracuje jako nauczycielka 
edukacji początkowej 
w jednej z warszawskich 
szkół. To także mieszkanka 
Grodziska Mazowieckiego. 
Przepłynęła 7,6 km, 
przejechała na rowerze 360 km
i przebiegła jeszcze 84,4 km, 
czyli pokonała dystans 
podwójnego Ironmana.

P o podjęciu decyzji 
o wystartowaniu na 
dystansie Double Iron-
man nie było miejsca 

na wątpliwości. Trzeba było 
zmodyfi kować plany treningowe 
oraz żywieniowe i brać się do 
pracy. Najważniejsze, że nie za-
brakło mi konsekwencji w reali-
zowaniu założeń treningowych, 
a rodzinie i najbliższym cierpli-
wości – tak Marta komentowała 

swoje przygotowania do zawo-
dów. Na mecie dodała: – Uwa-
żajcie o czym marzycie, bo 
marzenia się czasem spełniają...

To nie lada wyczyn. 35-letnia 
Marta Otto z Grodziska Mazo-
wieckiego może pochwalić się 
tym, że jako pierwsza Polka 
skończyła dystans podwójne-
go Ironmana. Na co dzień jest 
nauczycielką, a pracę zawo-
dową i życie prywatne łączy ze 
sportem. Triathlon to jej życio-
we hobby. 

Marta rozpoczęła treningi 
cztery lata temu, przez ten czas 
stawała wiele razy na podium 
w zawodach triathlonowych or-
ganizowanych na terenie całego 
kraju. Takie zawody jak Iron-
man odbywają się w Europie kil-
ka razy rocznie. Tylko nie liczni 
są w stanie wziąć w nich udział. 
W ubiegłym roku została Wice-
mistrzynią Polski na dystansie 

pełnego Ironmana (3,8 km pły-
wania, 180 km na rowerze i 42,2 
km biegu), fi niszowała z czasem 
11 godzin 18 minut i 16 sekund. 
Zawody odbywały się w Borów-
nie i miały rangę Mistrzostw 
Polski. W tym roku Marta by-
ła członkiem sztafety Poza Ho-
ryzont: Cross Baltic Challenge, 
sztafeta w 6 osobowym składzie 
przepłynęła z Polski do Szwe-
cji wpław. 

Ostatnie zawody, w których 
wzięła udział Marta odbyły się 
w litewskiej miejscowości Po-
niewież. Na starcie stanęło 29 
śmiałków z 19 krajów! Rywa-
lizacja rozpoczęła się w sobo-
tę 25 sierpnia o godzinie 11.00, 
zawodnicy musieli dotrzeć na 
metę do godziny 23.00 dnia na-
stępnego. Głównymi rywalka-
mi były gospodyni zawodów 
Alina Ranceva oraz Niemka 
Anke Weihermüller. Zgodnie 
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postępują w zawrotnym tem-
pie. Starostwo ma już gotowy 
projekt pływalni. 

Teraz jedyne co jest potrzeb-
ne do wcielenia tej inwestycji 
w życie to... pieniądze. Wie-
le wskazuje, na to, że powiat 
otrzyma dofinansowanie na 
budowę pływalni. Radni pod-
jęli również decyzję o zare-
zerwowaniu środków na tę 
inwestycję. – Dzisiaj kluczowe 
znaczenie ma kwestia zwięk-
szenia limitu wydatków w 2020 
r. na inwestycje pod tytułem 
pływalnia przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Spor-
towych przy Gomulińskiego. 
Daje nam to w tej chwili taką 

sytuację, że całość inwestycji 
brutto kosztować będzie po-
nad 20 mln zł i w tym miejscu 
apeluje do wszystkich państwa 
radnych niezależnie od tego 
czy stoją po stronie koalicji, 
czy opozycji abyście przyło-
żyli rękę do tego dzieła. Wierzę 
bardzo głęboko w to, że jeśli 
uda nam się podpisać umo-
wę z Ministerstwem Spor-
tu i Turystyki to uda nam się 
zwiększyć pułap dofinanso-
wania do 70 proc. – mówił na 
sierpniowej sesji rady powiatu 
Maksym Gołoś, starosta prusz-
kowski. – Uważam i głęboko 
w to wierzę, że jest to niepow-
tarzalna szansa żeby ściągnąć 

do powiatu pruszkowskiego 
bardzo duże kwoty celem wy-
budowania inwestycji, która 
będzie służyć przez długie, 
długie lata mieszkańcom po-
wiatu pruszkowskiego. Bar-
dzo proszę o głosowanie za 
tą uchwałą mając na uwadze 
przyszłość naszej młodzieży 
i naszych placówek edukacyj-
nych, nie tylko powiatowych 
ale i gminnych – dodał.

Nie dziwi fakt, że na ten apel 
radni powiatowi zareagowa-
li w ten sam sposób. Wszyscy 
obecni na sali rajcy zagłosowali 
za zarezerwowaniem wspomnia-
nych środków w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. [Red.]

Jeśli ktoś woli bardziej trady-
cyjną drogę zapoznania się z ma-
teriałami, to koncepcje zostały 
wyłożone też do wglądu w Ad-
ministracji Osiedla przy ul. Lal-
ki, w Przedszkolu Miejskim 
nr 13 oraz w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa w Wydziale Ochrony 
Środowiska (pokój 19). A 10 wrześ-
nia od godz. 18.00 w przedszkolu 
przy ul. Antka odbędzie się spo-
tkanie konsultacyjne przezna-
czone dla mieszkańców. 

Po zakończeniu całej proce-
dury i wyborze jednej z propo-
zycji, jak zapewnia pruszkowski 
magistrat, ruszy przetarg na wy-
konanie szczegółowego już pro-
jektu tej inwestycji. [EL]

z przewidywaniami pierwsza 
z wody wyszła Litwinka, Mar-
ta jako druga, a Niemka tuż za 
Martą. Na części rowerowej 
Litwinka powiększała prze-
wagę nad rywalkami, dodat-
kowo Niemka wyprzedziła 
Martę na rowerze. Po części 
kolarskiej Marta do prowadzą-
cej Litwinki traciła aż 1 godzi-
nę i 20 minut. Na tak długim 
dystansie bardzo ważne jest 
odpowiednie rozłożenie sił, 
Marta dzięki dobrej posta-
wie na części biegowej zre-
dukowała swoje straty podczas 
części kolarskiej i na mecie za-
meldowała się jako pierwsza 
kobieta z czasem 27 godzin 16 mi-
nut i 35 sekund. Nad drugą na 
mecie Niemką Anke Weiher-
müller miała przewagę ponad 
godzinę, a nad trzecią Litwin-
ką i faworytką zawodów Aliną 
Ranceva blisko 3 godziny! [SD]
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P R U S Z KÓ W
Z pomnika znajdującego 
się przy samym wjeździe 
do Pruszkowa od strony 
Grodziska Mazowieckiego 
usunięto płaskorzeźby.  
To pierwszy etap  
prac związanych  
z renowacją obelisku. 

P race polegały na tym, 
że zostały usunięte  
wszystkie oznaki mo-
gące sugerować, że 

propagowany jest ustrój totali-
tarny, czyli zdjęte zostały twa-
rzyczki przypominające żołnierzy 

Płaskorzeźby zniknęły z pomnika.  
Kiedy pojawią się nowe? 

Wojewoda unieważnił uchwałę  
o studium dla Pruszkowa

P R U S Z KÓ W
Wojewoda mazowiecki 
unieważnił uchwałę 
pruszkowskiej rady miejskiej 
w sprawie „Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta”. 
To oznacza, że dokumentu 
nie uda się przyjąć w tej 
kadencji.

T o spory cios, bo pra-
ce nad studium trwa- 
ły w Pruszkowie bar- 
dzo długo. Finalny 

kształt dokumentu konsultowa-
ny był podczas licznych spotkań 
z mieszkańcami i wielu dysku-
sji. Kropką nad „i” miałaby być 
uchwała rady miasta, która ak-
ceptowała go jako część miejsco-
wego prawa. Okazuje się jednak, 
że błędu proceduralnego dopa-
trzył się wojewoda i decyzję rad-
nych unieważnił. 

W uzasadnieniu czytamy, że 
sporządzający projekt studium 
powinien wyłożyć dokument do 
publicznego wglądu na okres co 
najmniej 30 dni i zorganizować 
w tym czasie dyskusję publicz-
ną o jego treści. Zdaniem wo-
jewody ten warunek nie został 
spełniony. Studium wyłożo-
ne było do wglądu nie przez 30 
dni, a przez... 29. Co na to wła-
dze Pruszkowa? – To problem 
prawny. Wojewoda nie miał za-
trzeżeń merytorycznych. Powo-
dem jest zbyt krótkie wyłożenie 
planu. Pracownicy wydziału ar-
chitektury źle zinterpretowali 
przepisy. W myśl obowiązują-
cych wyłożenie powinno trwać 
21 dni. Nasze studium było wyło-
żone 29 dni. Ale procedurę roz-
poczęliśmy, kiedy obowiązywały 
jeszcze stare przepisy, mówiące 
o 30 dniach. Dlatego tego jed-
nego dnia zabrakło. To de fac-
to nic by nie zmieniło, bo nad 

tym dokumentem pracowaliśmy  
wiele lat, ale stało się tak jak się 
stało – wyjaśnia Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 

Jak dodaje, w związku z tą sy-
tuacją naczelnik wydziału archi-
tektury oddała się do dyspozycji 
prezydenta miasta. Wspólnie 
podjęto decyzję o jej przejściu 
na emeryturę. 

Co dalej ze studium? – Stu-
dium będzie uchwalone, bo zgod-
nie z prawem musimy je mieć, 
aby kontynuować proces plano-
wania przestrzennego w Prusz-
kowie. Procedura zostanie 
wznowiona od ogłoszenia o po-
nownym wyłożeniu dokumentu 
do publicznego wglądu. Następ-
nie co najmniej 30 dni wyłożenia, 
zbieranie uwag i wniosków, roz-
patrzenie ich – tłumaczy Kurzela. 
– Prezydent zdecydował, że nie 
będziemy tego robić w tej kaden-
cji. Będzie to zadanie dla nowej 
rady – zaznacza. [Red.]
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Armii Czerwonej, jak i tablice 
z napisami – mówi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

W ramach renowacji zmie-
ni się wizerunek głów żołnierzy 
znajdujących się na pomniku. 
Postaciom zostaną przywrócone 
pierwotne oznaczenia, rogatywki 
i hełmy. Pozostaje pytanie: kiedy? 
– Przywracamy temu pomniko-
wi jego pierwotne przeznaczenie 
i cel. Powstał on ku czci żołnierzy 
36. Pułku Piechoty Legii Akade-
mickiej. Renowacja i wykonanie 
na nowo płaskorzeźb to kosztow-
ne rzeczy dzisiaj. Mamy wyko-
nany projekt pomnika. Na razie 

go zdekomunizowaliśmy, a we-
dług projektu będziemy robili 
jak dostaniemy jakieś wsparcie 
zewnętrzne. W przyszłym roku 
będziemy aplikowali i mamy na-
dzieję, że uda się nam pozyskać 
środki – wyjaśnia Kurzela.

Poprawiony zostanie również 
krzyż Virtuti-Militari, który znaj-
duje się na monumencie. Przed 
obeliskiem pojawi się również 
nowa płyta z napisem: W tym 
miejscu w dniu 12 września 
1939 r., usiłując przebić się do 
oblężonej stolicy kraju – War-
szawy, stoczył nierówny krwa-
wy bój 36. Pułk Piechoty „Legii 
Akademickiej” z wielokrotnie 
przeważającymi siłami najeźdź-
cy hitlerowskiego, zadając mu 
dotkliwe straty. Na polu bitwy 
poległo 30 żołnierzy i 9 oficerów 
Wojska Polskiego, a 250 odnio-
sło rany. [SD]
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Kolizja na trasie S2 w Opaczy rankiem 27 sierpnia. Samochód osobowy uderzył najpierw w ciężarówkę, 
potem w bariery energochłonne. – Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności. Wakacje się kończą, 
ruch na drogach wraca do normalnego natężenia – mówi mł. asp. Marta Słomińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [EL]  
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Trzy pokrzywdzone osoby oraz kradzież znacznej 
sumy pieniędzy – to wynik napadu, do którego 
doszło w środę w Jankach. W środę, 29 sierpnia, 
około godziny 12.00 w Jankach na Placu Szwedz-
kim doszło do napadu. –  Pokrzywdzone zosta-
ły trzy osoby. Skradziono dużą sumę pieniędzy 
– poinformowała nas mł. asp. Marta Słomińska 
z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Nieoficjalnie mówi się, że skradziono około 1,5 
mln zł. Policjanci nie chcą na tym etapie zdradzać 
wielu szczegółów. – Trwają czynności dochodze-
niowo-operacyjne mające na celu zatrzymanie 
sprawców. Policjanci przesłuchują świadków. 
Zabezpieczony zostanie również monitoring 
– dodaje policjantka. Nieoficjalne informacje 
wskazują, że ofiarami są obywatele Chin.[Red.] 

J A N K I

Napad w Jankach.  
„Znaczna suma pieniędzy”
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Żyrardowski zieleniec przy ul. Nie-
trzebki zmienia się nie do poznania. 
Otwarcie nowego miejsca do spę-
dzania wolnego czasu zaplanowa-
no na wrzesień. Ekopark powstaje 
na terenie blisko 36 tys. m kw. Znaj-
dzie się tu szereg atrakcji dla osób 
w każdym wieku! Dla miłośników 

aktywnego spędzania czasu poja-
wi się również siłownia plenerowa. 
W jej skład wejdą takie urządzenia 
jak: biegacz, orbitrek, koła Thai Chi, 
motyl, rower i inne. Siłownia będzie 
idealnym uzupełnieniem dla zesta-
wy do street workoutu, który już ist-
nieje w tym miejscu. Nie zabraknie 

R E G I O N
również toru dla łyżworolek. Poja-
wi się zestaw zabawek z grą w kół-
ko i krzyżyk, rurką do przewrotów  
i zjeżdżalnią. Nie zabraknie również 
innych wolnostojących elementów 
jak huśtawki, ścianki wspinaczkowe, 
zjazdy linowe, platforma do balan-
sowania czy równoważnie. [Red.] 

Ekopark  
coraz piękniejszy

P R U S Z KÓ W
Krystian M., podejrzany  
o atak nożem na 
mieszkańca kamienicy  
przy ul. Chopina  
w Pruszkowie, usłyszał 
zarzut usiłowania  
zabójstwa. 19-latek nie 
przyznaje się do winy.

P rzypomnijmy, męż-
czyznę podejrzanego 
o to, że w niedzie- 
lę, 12 sierpnia, cięż-

ko ranił swojego kolegę no-
żem, zatrzymano w czwartek 
(16 sierpnia) rano, po kil-
ku dniach intensywnych po-
szukiwań. Wbrew pogłoskom, 
Krystian M. nie zgłosił się na 

policję dobrowolnie. – Mimo, że 
sprawca ukrywał się, funkcjo-
nariusze zatrzymali 19-latka na 
terenie Pruszkowa. Zatrzymany 
mężczyzna został doprowadzo-
ny do Prokuratury Rejonowej 
w Pruszkowie. Zebrany materiał 
dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mu zarzutu za usi-
łowania zabójstwa. Mężczyzna 
nie przyznał się do zarzucanego 
czynu, odmówił także składania 
wyjaśnień – mówi mł. asp. Mar-
ta Słomińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

W jakich okolicznosciach 
doszło do ataku w mieszka-
niu przy ul. Chopina 12? – Do 
jednego z mieszkań w cen-
trum miasta wszedł mężczyzna, 

który w pewnym momencie za-
atakował nożem kuchennym 
jednego z domowników. Na-
pastnik zadawał ciosy nożem 
po całym ciele ofiary. Pokrzyw-
dzony mężczyzna został prze-
wieziony do szpitala. Sprawcy 
udało się uciec z mieszkania 
ofiary przed przybyciem policji 
– wyjaśnia mł. asp. Słomińska.

Wiele wskazuje na to, że w mo-
mencie ataku Krystian M. był pod 
wpływem środków odurzających. 

Na wniosek prokuratury 
i policji sąd zastosował wo-
bec podejrzanego tymcza-
sowy trzymiesięczny areszt. 
19-latkowi może grozić nawet 
kara dożywotniego pozbawie- 
nia wolności.[EL]

Zarzut usiłowania zabójstwa dla Krystiana M.

Będą nowe ścieżki rowerowe. 
Są i kontrowersje

R E G I O N
Gminom naszego regionu 
udało się pozyskać  
kolejne dofinansowanie 
na budowę ścieżek 
rowerowych. Jest wśród 
nich Pruszków. Nowe  
trasy dla jednośladów  
mają pojawić się m.in.  
na ul. Niecałej i Krętej.  
W tych dwóch przypadkach 
pojawiają się jednak 
kontrowersje. 

D ofinansowanie in-
westycji drogowych 
skierowanych do ro-
werzystów udało się 

zdobyć w ramach ZITów, czyli 
programu Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, w któ-
rych samorządy premiowane 
są za współpracę między sobą. 
W tym konkretnym przypad-
ku liderem projektu jest są- 
siedni Żyrardów, a partnerami 
Michałowice, Grodzisk Mazo- 

wiecki, Milanówek, Podkowa 
Leśna i Pruszków. 

Na co dokładnie przeznaczo-
ne zostanie 10 milionów zł do-
finansowania? M.in. na ścieżkę 
rowerową w Michałowicach po 
północnej stronie rzeki Raszynki, 
na odcinku od ul. Powstańców 
Warszawy w Regułach do ulicy 
Kasztanowej (2,6 km). Rozbu-
dowany ciąg dla rowerów w ul. 
Topolowej, na odcinku od ko-
misariatu policji w Regułach 
do ul. Szkolnej w Michałowi-
cach (1,5 km). 

W Grodzisku Mazowieckim 
powstaną dwie wiaty rowero-
we, każda składająca się z ośmiu 
segmentów, w których zamon-
towane będą stojaki rowerowe 
jednostronne 6-miejscowe. Mi-
lanówek zainwestuje fundusze 
w wybudowanie trasy rowerowej 
wzdłuż ul. Królewskiej oraz ciąg 
pieszo-rowerowy od skrzyżowa-
nia z ul. Podwiejską do skrzyżo-
wania z ul. Brwinowską. 

W Podkowie Leśnej powsta-
nie ścieżka rowerowa o długości 
ponad 500 m w ciągu Al. Lipo-
wej, a także ciągi pieszo-rowe-
rowe od ul. Brwinowskiej do  
ul. Gołębiej i od ul. Gołębiej do 
granicy miasta. 

Pruszków zaś dzięki środkom 
unijnym wybuduje ścieżki rowe-
rowe wzdłuż Al. Wojska Polskiego 
(ok. 950 metrów), w ciągu ul. Nie-
całej (ok. 300 metrów) i Lipowej 
(440 m długości). Wybudowany 
zostanie też ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż ul. Krętej.

O ile ścieżka rowerowa wzdłuż 
głównej pruszkowskiej arterii 
to inwestycja oczekiwana przez 
mieszkańców, o tyle trasy dla ro-
werów na ul. Niecałej i Krętej bu-
dzi już wątpliwości. Budowa na 
ul. Krętej została rozpoczęta, ale 
przeciw sposobowi prowadzenia 
inwestycji i wycince drzew sta-
nowczo protestują mieszkańcy. 
Z kolei ul. Niecała to niemal dep-
tak. Samochody mogą poruszać 

się po niej z dużymi ogranicze-
niami, więcej miejsca zostawia-
jąc rowerzystom i pieszym. Czy 
inwestycje w tych miejscach są 
więc konieczne? – Ścieżki na 
Niecałej i Krętej są elementem 
dużego projektu realizowane-
go z partnerami. W jego ramach 
dostaniemy 1,6 mln zł. Wartość 
inwestycji to 2 mln zł. Będzie-
my budować ścieżkę w al. Wojska 
Polskiego na odcinku od Kubusia 
Puchatka do Miry Zimińskiej-Sy-
gietyńskiej, na Niecałej od Prusa 
do Parku Kościuszki, realizowana 
już jest ścieżka na ul. Krętej. Tu są 
duże kontrowersje i konflikt, ale 
ta ścieżka jest bardzo potrzebna, 
jako element dużego ciągu w kie-
runku Michałowic, Warszawy o co 
na spotkaniach z prezydentem 
upominali się mieszkańcy – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Na ul. Niecałej 
ruch rowerowy jest nieuporząd-
kowany, ze ścieżką będzie bez-
pieczniej – dodaje. [El] 
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P R U S Z KÓ W
Mieszkańcy Pruszkowa  
z niecierpliwością 
wyczekują zakończenia 
prac w zachodniej części 
Parku Anielin. Modernizacja 
tego teremu trwa  
od ubiegłego roku,  
ale na finał robót trzeba 
jeszcze poczekać.  

Z achodnia część Par-
ku Anielin znajdu-
jącego się między 
al. Wojska Polskiego 

a ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej ma być kolejnym punk-
tem do wypoczynku na mapie 
Pruszkowa. Zgodnie z zamy-
słem będzie to park dla miło-
śników aktywnego spędzania 
czasu. Mieszkańcy znajdą tu 
tor dla wrotkarzy, ściankę 
wspinaczkową, siłownię ple-
nerową oraz boiska sportowe 
do siatkówki, koszykówki i bo-
isko dedykowane seniorom. 

Całość dopełnią strefy rekre-
acji z siedziskami i ławkami. 
Nie zabraknie też miejsca na 
tymczasową scenę oraz na eks-
pozycję prac artystycznych.

Modernizacja parku ruszy-
ła pod koniec ubiegłego roku. 
Nie obyło się bez problemów, 
bowiem prace opóźniła... po-
goda. Roboty wznowiono pod 
koniec kwietnia. Trudno jednak 
powiedzieć, by „robota paliła się 
w rękach wykonawcy”. – Prace 
idą zgodnie z harmonogramem. 
Termin ich zakończenia nie jest 
zagrożony. Rozmawiamy z wy-
konawcą, by nieco przyspieszył 
prace, ale to już jego dobra wola 
– mówi nam Michał Landowski.

Warto tu podkreślić, że wy-
konawca faktycznie nie musi 
się spieszyć, bowiem zgodnie 
z umową termin zakończenia 
prac związanych z moderni-
zacją zachodniej części parku 
Anielin został wyznaczony do-
piero na koniec listopada. [Red] 

Park Anielin powoli 
się zmienia 
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Miejskie autobusy znikają z ul. Długiej 
P R U S Z KÓ W

Fatalny stan nawierzchni 
ulicy Długiej zmusił 
władze Pruszkowa do 
zmiany trasy miejskich 
autobusów. Nowy rozkład 
jazdy obowiązuje do 
odwołania. Podobną 
decyzję ZTM podjął  
w sprawie linii ZW. 

O kłopotach z nawierz- 
chnią i ruchem au-
tobusów na ul. Dłu-
giej informowaliśmy 

tydzień temu. Z prośbą o po-
moc w tej sprawie zwrócili się 
mieszkańcy tej okolicy, wska-
zując że tak zły stan technicz-
ny drogi może stanowić realne 
zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu.

Z pytaniem o ul. Długą zwróci-
liśmy się wówczas do jej zarządcy, 
czyli powiatu pruszkowskiego. – 
Pogarszający się stan techniczny 
ulicy Długiej jest najprawdopo-
dobniej długofalowym skutkiem 
nieprawidłowo wykonanych prac 
ziemnych przez wykonawcę 

kanalizacji sanitarnej na tym 
odcinku. Z przeprowadzonych 
na nasze zlecenie ekspertyz wy-
nika, że to brak odpowiedniego 
zagęszczenia podłoża (czyli po-
tocznie mówiąc utwardzenia 
ziemi pod nawierzchnią drogi) 
na odcinku przebiegu kolek-
tora sanitarnego skutkuje po-
wstawaniem na całej ul. Długiej 

swoistych pofalowań, miejsco-
wych zadoleń, a w niektórych 
przypadkach nawet głębokich 
zapadnięć. Defekt wykonanych 
prac kanalizacyjnych ujaw-
niał się już w latach poprzed-
nich, natomiast obecne wysokie 
temperatury i natężenie ruchu 
na tym odcinku przyczyniły się 
do zwiększenia skali problemu 

– tłumaczył Rafał Pszczółkowski 
z biura zarządu powiatu.

Jednocześnie zaznaczył, że 
starostwo zwróciło się z prośbą 
do Urzędu Miasta w Pruszko-
wie i ZTM w Warszawie o zmia-
nę trasy kursowania autobusów 
komunikacji miejskiej i komu-
nikacji zastępczej ZW. W rezulta-
cie zarówno autobusy linii ZW, jak 
i pruszkowska „trójka” Długą od 
poniedziałku, 27 sierpnia, już nie 
jadą. – Urząd Miasta Pruszkowa 
informuje, że w związku z uszko-
dzoną nawierzchnią ul. Długiej 
na odcinku od Brzezińskiego do 
ul. Hortensji ulega zmianie trasa 
kursowania autobusu komunika-
cji miejskiej na linii 3.Wprowadzo-
ne zmiany wiążą się z czasowym 
zawieszeniem przystanków. 
W kierunku Piastowa zostaną za-
wieszone przystanki 3 Maja, Mo-
stowa oraz Wesoła. W kierunku 
Pruszkowa zawieszone zostają 
przystanki Kolejowa, Wesoła oraz 
3 Maja – poinformował magistrat.

Dokładny rozkład autobusów 
ZW powinien być dostępny na 
stronie ZTM. [EL] 
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P R U S Z KÓ W
Dramatyczne sceny 
rozegrały się  
w poniedziałkowy  
(20 sierpnia) poranek 
w centrum Pruszkowa. 
38-letni mężczyzna upadł 
na ulicy i prawdopodobnie 
uderzył głową o asfalt.

M imo reanima-
cji nie udało się 
go uratować. Do 
tego tragicznego 

zdarzenia doszło przed godz. 
8.00 w pobliżu skrzyżowania 

Kościuszki i Wojska Polskiego, 
czyli w samym centrum miasta. 
Jak informowali nasi czytelnicy, 
do przyjazdu karetki pierwszej 
pomocy udzielali mężczyźnie 
przechodnie. – Mężczyzna upadł 
i prawdopodobnie mocno ude-
rzył głową. Pogotowie ratunko-
we prowadziło reanimację, ale 
nie udało się. Mężczyzna zmarł. 
W tej chwili nie wiemy, co do-
kładnie było przyczyną zgonu 
– wyjaśniała bezpośrednio po 
tym zdarzeniu mł. asp. Marta 
Słomińska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. [EL] 

Zgon mężczyzny na ulicy  
w centrum Pruszkowa 

Reklama

Ważna informacja dla kierowców. 
Pruszkowskie starostwo powiatowe 
chce jeszcze w tym roku przeprowadzić 
remont mostku w ciągu ul. Powstańców 
Warszawy w Pęcicach. Prace mogą być 
uciążliwe dla kierowców, którzy wła-
śnie przez Pęcice docierają do Al. Jero-
zolimskich. Jednak nie będzie on zbyt 

długi. Jeśli uda się szybko znaleźć wy-
konawcę to prace powinny zakończyć 
się w połowie listopada. Zakres robót 
obejmuje głównie naprawy konstrukcji 
m.in. wykonanie kapy gzymsowej, wy-
konanie dylatacji, naprawę skarp. Do-
datkowo wymienione zostaną bariery 
bezpieczeństwa. Prace będą wymagały 

P Ę C I C E
rozbiórki fragmentu jezdni. Dziś jesz-
cze trudno powiedzieć czy prace bę-
dą wymagały zamknięcia przejazdu 
przez most, co wiązałoby się z dużymi 
utudnieniami dla kierowców z Prusz-
kowa, Komorowa czy Nowej Wsi, czy 
może będą wykonywane bez wyłącza-
nia przeprawy ruchu. [Red.] 

Będzie remont mostu, 
szukają wykonawcy 

Od lat wzbudza zachwyt 
warszawiaków i turystów piękną 
świąteczną oprawą stolicy. 
Rozświetla parki, miasta  
i galerie handlowe 
w Polsce i w całej Europie. 
Firma z Piastowa projektuje 
i produkuje iluminacje, które 
cieszą oczy milionów ludzi.  
Też chcesz być dumny ze swojej 
pracy? Szukasz pewnego, 
stabilnego zatrudnienia? Zajrzyj 
na www.multidekor.pl i już teraz 
dołącz do naszego zespołu. 

Pewnie do przodu
Multidekor to polska firma obecna 
na rynku świątecznych iluminacji od 
ponad 20 lat. Przez ten czas przeszła 
długą drogę, z małego rodzinnego biz-
nesu stając się liderem branży. Twórcy 
i szefowie firmy – Grzegorz i Tomasz 
Podogroccy stawiają na jej nieustan-
ny rozwój. Z roku na rok Multidekor 
zdobywa więc kolejne zagraniczne 
rynki i udowadnia jak bardzo liczy się 
w branży świetlnego designu. Wiosną 
tego roku firma otworzyła największy 
i najnowocześniejszy park produkcji 
dekoracji świetlnych w tej części Eu-
ropy. – Nowy obiekt znacznie rozsze-
rzył nasze możliwości produkcyjne. By je 
w pełni wykorzystać, planujemy zwięk-
szenie zatrudnienia – mówi Monika 

Bałdak, HR Manager w Multidekor. – 
Do nowego centrum w Parku Konotopa 
II poszukujemy przede wszystkim spa-
waczy, elektryków, magazynierów, ale 
też pracowników produkcji czy mon-
tażystów dekoracji. Oferujemy dobre 
pieniądze, stałe zatrudnienie na umo-
wę o pracę, a nawet transport na miejsce 
pracy. Dodatkowo naszych stałych pra-
cowników obejmujemy prywatną opie-
ką medyczną – dodaje Monika Bałdak.

Od zaraz, przez cały rok
W Piastowe i Konotopie przygoto-
wywane są głównie iluminacje świą-
teczne i zimowe, dlatego szczególne 
natężenie pracy przypada w drugiej 
połowie roku: od sierpnia aż do grud-
nia. Jednak produkcja w Multidekor 
trwa przez cały rok. Aby rozświetlić 

jednocześnie miasta i galerie w Pol-
sce, Francji, Niemczech, Szwecji, Ro-
sji, a nawet krajach azjatyckich firma 
nie może pozwolić sobie na przerwę. 
– Oferujemy pracę od zaraz. W tym 
momencie szukamy fachowców, którzy 
chcieliby na stałe dołączyć do naszego 
zespołu produkcyjnego i mieć pewne, 
stabilne zatrudnienie przez cały rok. – 
zaznacza HR Manager. – Jesteśmy też 
otwarci na młodych kandydatów, któ-
rzy są na początku swojej drogi zawo-
dowej. U nas będą mieli okazję wiele się 
nauczyć, a także zdobyć ciekawe do-
świadczenie – dodaje Monika Bałdak. 

Współpraca przede wszystkim
Siłą firmy jest zgrany i świetnie rozu-
miejący się zespół. – Produkcja dekoracji 
to praca zespołowa, wieloetapowy proces 

z udziałem kilkunastu, a nawet kilku-
dziesięciu osób. Każdy ma tu do odegra-
nia ważną rolę. Każdy ma wpływ na to, jak 
ostatecznie wyglądają i działają nasze ilu-
minacje – mówi Lucjan Berdzik, wielo-
letni kierownik produkcji w Multidekor.

Wszystko zaczyna się od designerów, 
którzy szkicują każdy element dekora-
cji i tworzą wizualizacje całych realiza-
cji. W czasie produkcji iluminacji pole 
do popisu mają doświadczeni spawa-
cze, ślusarze i lakiernicy, a następ-
nie elektronicy oraz elektrycy. Dzięki 
nim precyzyjne w każdym calu kon-
strukcje aluminiowe przemieniają się 
w dekoracje i zyskują blask tysięcy ener-
gooszczędnych diod eko-LED. Dalej ele-
menty trafiają do dekoratorni, gdzie są 
wykańczane i ozdabiane. Tu technolo-
gia staje się magią. 

Nie tylko praca
Aby tworzyć zgrany zespół trzeba się 
dobrze poznać. I to nie tylko podczas 
codziennej pracy, ale także w czasie co-
rocznego wiosennego wyjazdu integra-
cyjnego. – Parę dni poza domem i bez 
obowiązków to dobra okazja, by aktywnie 
spędzić ze sobą trochę czasu. Chodzimy po 
górach, pływamy kajakami, rywalizujemy 
w grach terenowych – wylicza HR Mana-
ger. – Zawsze wyjątkowo uroczyście ob-
chodzimy też Wigilię, wieńczącą kolejny 
sezon. To już nasza tradycja – podkreśla 
z uśmiechem Monika Bałdak. 

Magia, radość, satysfakcja
Chociaż firma z Piastowa ma na swoim 
koncie już ponad tysiąc różnych reali-
zacji, do każdej z nich podchodzi w bar-
dzo indywidualny sposób. Tak powstają 
dekoracje słynne w Polsce i za granicą: 
Królewski Ogród Światła w Wilanowie, 
który obejrzało milion osób, zimowa de-
koracja Gdańska i Parku Oliwskiego, czy 
jedyna w swoim rodzaju Kraina Światła 
na Gubałówce. 

– Za co lubię moja pracę? Za to, że 
jej efekty podziwiają i młodzi i starsi, bo 
tworzymy iluminacje, które przyciąga-
ją całe rodziny. Radość i uśmiech na ich 
twarzach, także na twarzy moich bliskich 
daje mi najwięcej satysfakcji – mówi Ju-
styna Łamasz, kierownik działu deko-
racji świetlnych w Multidekor. 

TWÓRZ RZECZY SPEKTAKULARNE  
W MULTIDEKOR
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R E G I O N
Ostatni wakacyjny weekend 
przyniesie wiele atrakcji 
i ciekawych plenerowych 
imprez w naszym regionie. 
Podpowiadamy  
co, gdzie i kiedy. 

W sobotę (1 września) 
w Parku Kościusz-
ki w Pruszko-
wie odbędzie się 

Pszczeli Piknik. Rozpocznie się 
o godz. 11.00. Podczas pikniku 
będzie można wygrać miejskie 
gadżety, m.in.: kubki i czapecz-
ki. Będzie również możliwość za-
kupu różnych rodzajów miodów. 
A jakie atrakcje znajdują się w har-
monogramie? W 6-8 osobowych 
grupach będą budowane, a póź-
niej malowane pełnowymiaro-
we ule. Ta część potrwa ok. 2,5 
godz. Nie trzeba też być od po-
czątku do końca przy budowie 
ula, bowiem można brać udział 
w tworzeniu poszczególnych 

elementów. Ponadto zaobser-
wujecie prawdziwe życie pszczół 
za pośrednictwem szklanego ula, 
dowiecie się jak wygląda pszcze-
larz i na czym polega jego pra-
ca, spróbujecie różnych miodów 
i posłuchacie o zdrowotnych ich 
właściwościach. 

Wieczorem w Parku Kościuszki 
spotkamy się na ostatnim tego-
rocznym seansie Kina Letniego. 
Zwieńczeniem cyklu będzie pro-
jekcja filmu „Nerve”. Vee ma już 
dość życia w cieniu swej kocha-
jącej popularność przyjaciółki 
Sydney. Pewnej nocy postanawia 
wyrwać się ze swego poukłada-
nego świata i wyrusza do Nowego 
Jorku, by wziąć udział w Nerve, 
grze która okaże się niebezpiecz-
na. Jak ta historia się skończy? 
Początek seansu o godz. 20.30 
(sobota, 1 września). 

Najbliższa sobota będzie też 
okazją, aby odwiedzić strażaków 
z Nowej Wsi. Na terenie straż-
nicy odbędzie się piknik. Piłka-

rzyki, dmuchańce, eurobungee,  
basen z łódeczkami, wata cukro- 
wa, popcorn, konkursy i wiele in- 
nych. Tego wszystkiego szukajcie  
od godz. 13.00 na terenie przy  
ul. Głównej 2 w Nowej Wsi. 

Na niedzielę w Opaczy-Kolonii 
zaplanowano uroczyste otwarcie 
nowego budynku świetlicy i pik-
nik. Początek o godz. 16.30 wy-
stępem chóru Czerwone Korale, 
o godz. 17.00 przecięcie wstęgi. 
Do tego animacje dla dzieci, ma-
lowanie buziek, dmuchańce, kon-
kursy, grill i wiele innych. [Red] 

W weekend pikniki i kino 
pod chmurką

07

Reklama

P O D KO W A  L E Ś N A
Rozstrzygnięto przetarg na 
kolejny etap rewitalizacji 
podkowiańskiego stawu.  
W tym przypadku 
sprawdziło się powiedzenie 
„do trzech razy sztuka”, 
ponieważ dwa poprzednie 
przetargi w tej sprawie 
zakończyły się fiaskiem. 

P ierwszy przetarg do-
tyczący rewitalizacji 
stawu, który znajduje 
się w Parku Miejskim 

w Podkowie Leśnej, został ogło-
szony na początku lipca, jedy-
na złożona oferta przewyższała 
niemal o 600 tys. zł kwotę ja-
ką urząd zamierzał wydać na 
sfinansowanie tego zadania 
(urząd zamierzał przeznaczyć 
równo 1 mln zł). W drugim po-
stępowaniu zgłosiła się ta sama 
firma i zaproponowała podob-
ną kwotę co wcześniej. Oczy-
wiście przetarg unieważniono 
z powodu zbyt wysokiej oferty. 
Jedyną zmianą była ta, że gmina 
dołożyła do 50 tys. zł do milio-
na. Trzeci przetarg zakończył się 
sukcesem. Co ciekawe, wygrała 

firma MKL-BUD, która jako je-
dyna składała poprzednie ofer-
ty. Kwota za wykonanie usług to 
niewiele ponad 1 mln 40 tys. zł.

Pierwszy etap prac będzie 
związany z ukształtowaniem, 
umocnieniem i uszczelnieniem 
czaszy stawu na jednym z rowów 
według istniejącego już projektu. 
Zbiornik wodny usytuowany jest 
na rzece Niwce. Warto też wspo-
mnieć, że park wpisany jest do 
rejestru zabytków.

Etapem drugim będzie opraco-
wanie wielobranżowego projektu 
technicznego budowlano-wyko-
nawczego przebudowy stawu. 
Według koncepcji staw miał-
by stać się miejscem rekreacji 
i wypoczynku dla mieszkańców. 
Obiekt miałby zostać wyposażo-
ny w pompę cyrkulacyjną, skim-
mer (jego zadaniem jest zbieranie 
zanieczyszczeń m.in. liści, glo-
nów, nasion, pyłków), odpływy 
denne, filtr mechaniczno-mine-
ralny, filtr bagienny (złoże mi-
neralne obsadzone roślinami).

Prace w pierwszym etapie mają 
zakończyć się do 17 grudnia te-
go roku, natomiast w drugim  
28 czerwca 2019 r. [SD] 

Za trzecim podejściem 
rozstrzygnięto przetarg  
na rewitalizację stawu 
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Premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił datę jesiennych wyborów sa-
morządowych. Odbędą się one 21 
października. Przypomnijmy, że w 
wyborach samorządowych wybie-
rać będziemy burmistrzów, wój-
tów, prezydentów miast i gmin, 
radnych gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich, którzy swoje funk-
cje będą pełnić przez 4-letnią kaden-
cję. Decyzję o tym, komu powierzyć 
nasz mandat zaufania podejmiemy 
przy urnie wyborczej 21 paździer-
nika. Jeśli w wyborach burmistrza, 
wójta lub prezydenta miasta nie 
będzie rozstrzygnięcia w pierwszej 

W Y B O R Y  2 0 1 8
turze, o tym kto zasiądzie w fotelu 
włodarza zadecyduje druga – tę za-
planowano na niedzielę, 4 listopada. 
Samorządowa kampania wyborcza 
już się rozpoczyna. W najbliższym 
czasie możemy więc spodziewać się 
publicznych deklaracji o chęci ubie-
gania się o dane stanowisko. [EL] 

Wybory samorządowe 
21 października 

Reklama

Milanowski basen. Niewysoka 
frekwencja podczas konsultacji 

M I L A N Ó W E K
Wydawałoby się, że odkryty 
basen w Milanówku to 
bardzo ważny temat dla 
mieszkańców. Tymczasem 
na konsultacjach w tej 
sprawie, które zorganizował 
urząd, można było spotkać 
niewiele osób.

Omilanowskim basenie 
piszemy nie pierwszy 
raz. W przeszłości ar-
tykuły o tym obiekcie 

wywoływały wiele reakcji wśród 
czytelnikow. Jedni tęskniąc za ba-
senem, który funkcjonował od 
wielu, wielu lat obwiniali bur-
mistrza za jego zamknięcie. In-
ni podzielali zdanie władz, że 
był to niebezpieczny i zniszczo-
ny obiekt. Postanowiliśmy więc 
sprawdzić jaki odzew będą miały 
konsultacje na ten temat. Rozmo-
wy rozplanowano na cztery dni. 
Ale mieszkańców zainteresowa-
nych tematem jak na lekarstwo.

28 sierpnia można było po-
liczyć zaledwie kilkanaście 
osób. Jak było dzień wcześniej? 

– Pierwszego dnia rozmów po-
jawiło się około 20 osób, a dru-
giego około 15 – powiedziała nam 
burmistrz Milanówka Wiesła-
wa Kwiatkowska. – Były to fajne 
i merytoryczne dyskusje, ci któ-
rzy przyszli byli od początku do 
końca – dodaje.

Pytamy więc, co będzie efektem 
tych spotkań. Czy zostaną podjęte 
konkretne decyzje? – Dzisiaj żad-
nych decyzji dotyczących tego te-
renu nie ma możliwości podjąć, 

przynajmniej ja takich nie podej-
mę. Nie po to o tym rozmawiam 
z mieszkańcami, żeby teraz pójść 
na radę miasta i powiedzieć: „słu-
chajcie radni, koniecznie trze-
ba wybudować nowy basen”. Ja 
to wiem od przynajmniej trzech 
lat – odpowiada Wiesława Kwiat-
kowska. – Jestem atakowana per-
sonalnie, że został zamknięty stary, 
rozwalający się, grożący bezpie-
czeństwu ludzi wrak i nic wię-
cej z tym nie zrobiłam. Chciałam 

pokazać mieszkańcom, że to nie 
jest takie proste, by z dziury w zie-
mi wybudować basen – wyjaśnia.

Pół roku temu miasto wy-
konało studium wykonalności, 
o czym zresztą informowaliśmy. 
Przedstawiono plan komplekso-
wej modernizacji całego terenu 
przy ul. Sportowej. Miałby po-
wstać nie tylko basen, ale i lodo-
wisko. Ale to kosztuje. – Wariant 
podstawowy, czyli zwykły basen 
z podgrzewaną wodą, plac wodny 
i lodowisko, które okazało się nie-
zbędnym elementem tego terenu 
to jest wydatek rzędu minimum 
18 mln zł – podkreśla burmistrz 
Milanówka. – Tylko czy decyzja 
wydania przynajmniej 18 mln zł, 
która spowoduje, że ten teren bę-
dzie miał oblężenie dwa miesią-
ce w ciągu wakacji i powiedzmy 
w czasie funkcjonowania lodo-
wiska ok. cztery i pół miesiąca 
będzie dobra? Czy stać nas na to 
żeby wydać taką kwotę? Ja zada-
je sobie takie pytanie. Stąd spo-
tkania i rozmowy na ten temat 
z mieszkańcami – mówi Wiesła-
wa Kwiatkowska. [SD] 
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P I A S TÓ W 
Blisko MOSiR-u 
w Piastowie wybudowano 
tężnię solankową. To 
konstrukcja składająca się 
z gałęzi, na które spływa 
solanka. Przebywanie 
w pobliżu tężni dobrze 
wpływa na zdrowie. 

D okładnie tężnia 
znajduje się w par-
ku Sokorskich. To
pierwszy taki obiekt

i to nie tylko w Piastowie, ale 
i bliższej okolicy. Inhalacje so-
lankowe dostarczają orga-
nizmowi wielu niezbędnych 
mikroelementów, pomagają 
skutecznie walczyć z wielo-
ma chorobami. 

Ta konkretna tężnia zbudo-
wana jest z drewna iglastego, 
gałązek brzozowych i rządzeń 
do pompowania solanki. W kon-
strukcji wytwarza się aerozol 
bogaty w całą gamę cennych 
mikroelementów, takich jak 
jod, brom, wapń, magnez, po-
tas, żelazo, sód.

– W piastowskiej tężni za-
stosowano oryginalną solankę 

z Zabłocia. Wydobywana jest 
ona od ponad 120 lat z odwier-
tów „KORONA” w miejscowo-
ści uzdrowiskowej Zabłocie 
Solanka z głęboko położonych 
złóż wód leczniczych solanek 
jodkowych. Jest to naturalny 
surowiec o potwierdzonych 
właściwościach leczniczych, 
przeznaczony do pielęgnacji 
zdrowia i urody – opisuje pia-
stowski urząd.

Tężnia działa automatycz-
nie do godz. 21.00. [SD] 

W Piastowie pojawiła się 
tężnia solankowa
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To już dziewiąta edycja bezpłatnych 
badań wad postawy oraz wzorców 
ruchowych skierowana do dzieci 
i młodzieży z Pruszkowa. Akcja bę-
dzie trwała od 3 września do 5 paź-
dziernika. Co trzeba zrobić aby 
zadbać o swoją pociechę? Najpierw 
zacząć od badań profi laktycznych, a 

takie niebawem będzie można wy-
konać bezpłatnie w Pruszkowie. 
W ramach akcji będzie można prze-
badać dziecko bezpłatnie z zakresu: 
zaburzenia rozjowu psychorucho-
wego (trudność z uwagą i koncen-
tracją, ADHD, zespół Downa, MPD, 
Autyzm, zespół Aspergera), wad 

P R U S Z K Ó W
postawy (skolioza, płaskostopie, 
kolana koślawe). Zapisy jak i więcej 
informacji na ten temat pod nume-
rem telefonu: 601 616 185. Badania 
będą odbywały się od 3 września do 
5 października w Specjalistycznym 
Centrum Rehabilitacji Vita, ul. Prze-
skok 3 lok 20 w Pruszkowie. [SD] 

Bezpłatne badania 
dla dzieci

Grodzisk Mazowiecki 31.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Natolin pomiędzy drogą wojewódzką nr 579 i rzeką Rokitnicą w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Ma-
zowieckim Uchwały Nr 755/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Natolin pomiędzy drogą wojewódzką nr 579 i rzeką Rokitnicą w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 78, dalej po północnej 
granicy dz. ew. nr 78;
od wschodu – po wschodniej granicy obrębu Natolin;
od południa – do południowej granicy obrębu Natolin do punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik 
dz. ew. nr 104/19;
od zachodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 65/4 z obrębu Natolin.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że gmina 
Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 24 września 2018 r. na adres Urząd 
Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 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 nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodzisk Mazowieckiego. 

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

W skład Grupy Sitel wchodzą wiodące w branży firmy oferujące outsourcing procesów biznesowych, 
marketing cyfrowy, szkolenia i zarządzanie talentami, technologie i innowacje, rozwiązania 

konsultingowe i analityczne.
Szukamy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi klienta – j. polski
Miejsce pracy: Warszawa, Mokotów

W naszym zespole będziesz wspierać telefoniczne, mailowo oraz za pośrednictwem czatu klientów 
znanej sieci elektromarketów w Polsce.

Warto do nas dołączyć
• Super atmosfera w pracy
• Elastyczny grafik
• Możliwość awansu wewnętrznego

Oczekujemy
• Umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną
• Otwartości i pozytywnego podejścia do ludzi
• Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bądź  
   w obsłudze klienta

Zyskujesz
• Stabilne zatrudnienie
• Prywatną opiekę medyczną, bony świąteczne, kartę sportową
• Program poleceń pracowniczych, dofinansowanie do wakacji
• Słodkie poniedziałki, imprezy integracyjne
• Wysokie premie dla najlepszych

Czekamy na Twoje CV.
Wyślij je na adres:

rekrutacja@sitel.com

Dołącz  
do Sitel Polska!
Szukamy  
właśnie  
Ciebie!

Reklama Ogłoszenie

Przedszkole czeka 
na pozwolenia

O T R Ę B U S Y
Zakończyła się budowa 
nowego przedszkola 
przy zespole szkół w 
Otrębusach. Nie wiadomo 
jednak, kiedy 
w placówce rozpocznie 
się nowy rok szkolny. 
Obiekt czeka na 
niezbędne pozwolenia. 

B udowa nowego obiek-
tu przy otrębuskim 
zespole szkół rozpo-
częła się w drugiej po-

łowie ubiegłego roku. Docelowo 
placówka przyjmie setkę dzieci 
i zastąpi dużo mniejsze przed-
szkole przy ul. Wiejskiej. Kiedy się 
to stanie? Zarówno rodzice ma-
luchów jak i władze gminy mają 
nadzieję, że jak najszybciej. Jed-
nak najpierw obiekt musi uzyskać 
wszystkie konieczne pozwolenia. 

– Prace budowlane związane 
z budową przedszkola przy ul. 
Piaseckiego w Otrębusach zosta-
ły zakończone w połowie sierpnia 

a potem przystąpiliśmy do prze-
widzianych przepisami formal-
nych procedur oddania budynku 
do użytkowania. W ubiegłym tygo-
dniu swoją obowiązkową kontro-
lę przeprowadził Sanepid a w tym 
tygodniu spodziewamy się kontro-
li inspektorów Państwowej Stra-
ży Pożarnej – wyjaśnia Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 

Formalności jest więcej. – 
Mam nadzieję, że w pierwszych 

dniach września złożymy zgło-
szenie budynku do użytkowa-
nia do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego 
w Pruszkowie. Ostateczny ter-
min oddania budynku do użyt-
kowania będzie zależał już tyl-
ko od terminu obowiązkowej 
kontroli PINB i daty wydania 
decyzji pozwolenia na użytko-
wanie – tłumaczy brwinow-
ski włodarz. [EL] 
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Kontrole biletów 
„z przyczajki”? WKD odpowiada 

R E G I O N
Klapki i krótkie 
spodenki jako strój 
roboczy i „polowanie” 
na gapowiczów – tak 
zdaniem jednego z naszych 
czytelników wyglądają 
kontrole biletów 
w kolejkach WKD. 

O d kilku tygodni kon-
trole biletów w skła-
dach Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej 

prowadzi firma Rewizor. Nie 
jest to nowość sama w sobie, 
przewoźnik współpracował już 
tym przedsiębiorstwem. Nowo-
ścią są jednak wymagania, jakie 
„wukadka” zapisała w obowią-
zującej od 1 sierpnia umowie. 
A jest to m.in. klauzula o wysta-
wianiu miesięcznie minimum 
1000 wezwań do zapłaty. O tym 
kontrowersyjnym zapisie infor-
mowaliśmy kilkukrotnie.

Teraz możemy jego skutki ob-
serwować w praktyce. – Jako stały 
pasażer zauważyłem od 1 sierpnia 
diametralną różnicę w kontrolach 

w kierunku wielce negatywnym. 
Do tego czasu kontrolerzy byli 
ubrani w białe koszule i przepro-
wadzali swoje kontrole w sposób 
normalny. Obecnie kontrolerzy 
kryją się w zakamarkach pociągu, 
a uaktywniają się w Opaczy, czyli 
po wyjechaniu poza miejską strefę 
– zaznacza jeden z naszych czytel-
ników w wiadomości nadesłanej 
na skrzynkę kontakt@wpr24.pl.

Zastrzeżeń jest więcej. – Ubiór 
kontrolerów daleko odbiega od 
poprzedniego standardu. Nie 
chodzi tylko o brak białych koszul, 
ale już krótkie spodnie i klapki to 
chyba przesada. Taki sposób kon-
trolowania przypomina już polo-
wanie na gapowiczów, a przy tym 
traktowanie innych pasażerów 
jako potencjalnych gapowiczów. 
Trochę to dziwna praktyka biorąc 
pod uwagę, że obecnie jest wszę-
dzie tendencja jawnych kontroli, 
przez umundurowanych kontro-
lerów. Czy w WKD będzie to już 
standardowa procedura kontro-
li? – dopytuje pan Jacek.

Swoimi spostrzeżeniami 
nasz czytelnik podzielił się 

z przedstawicielami WKD. Co 
usłyszał? – Odnośnie pracow-
ników dokonujących kontro-
li w pociągach WKD od sierpnia 
informujemy, iż podstawowym 
zadaniem wyłonionej w prze-
targu firmy, jest uszczelnie-
nie kontroli w pociągach WKD, 
a tym samym zminimalizowa-
nie przejazdów bezbiletowych. 
Jeżeli chodzi o jawność dokony-
wanych kontroli, informujemy, iż 
podczas kontroli w pociągu, pra-
cownicy fi rmy Rewizor wyposa-
żeni są w identyfi katory, które 
zamieszczone mają w widocznym 
miejscu, co pozwala na ich pełną 
identyfi kację, a więc nie ma mowy 
o niejawnych kontrolach – czyta-
my w odpowiedzi przewoźnika.

Zmiany podejścia do pasaże-
rów raczej nie będzie. Ale bę-
dzie zmiana stroju kontrolerów. 
– Jeżeli chodzi o strój kontrole-
rów, otrzymaliśmy zapewnienia 
ze strony fi rmy Rewizor, iż pra-
cownicy będą ubrani schludnie, 
to jest w długie spodnie, koszule 
w jednolitym kolorze oraz pan-
tofl e – zaznacza WKD. [EL] 
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Niestety nadal zdarza się tak, że śmie-
ci wyrzucane są do lasów, ulicznych 
rowów lub gdzie popadnie. Najczę-
ściej trudno jest ustalić kto odpowia-
da za dzikie wysypisko odpadów. Tym 
razem było inaczej. Strażnicy miejscy 
z Grodziska Mazowieckiego 24 sierp-
nia otrzymali zgłoszenie dotyczące 

dzikiego wysypiska przy zadrzewio-
nej uliczce. Sprawca został zatrzyma-
ny, ponieważ był nieostrożny – zostawił 
w śmieciach fakturę ze swoimi danymi. 
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim dotarło zgłosze-
nie od jednego z mieszkańców, że na ul. 
Akacjowej powstało dzikie wysypisko 

G R O D Z I S K  M A Z .
śmieci. – Wysłany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Funkcjonariusz na 
podstawie znalezionej faktury ustalił 
śmieciarza. Następnie został on uka-
rany mandatem karnym oraz zobo-
wiązany do uprzątnięcia na swój koszt 
nieczystości – informują funkcjonariu-
sze grodziskiej straży miejskiej. [SD] 

Wyrzucił śmieci
przy drodze

Ogłoszenie syndyka o przetargu dotyczącym 
sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego o powierzchni 31,11 m2 położonego  
w Pruszkowie przy ul. Waryńskiego 14 m. 17.

Lokal usytuowany jest na 4 kondygnacji nadziemnej, tj. 2 piętrze w budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym wyposażony w windę. Powierzchnia lo-
kalu wynosi 31,11 m2, na którą składają się pokój z aneksem kuchennym, 
łazienka oraz przedpokój. Do lokalu przylega balkon o powierzchni 5,31m2. 
Właściciel lokalu ma prawo wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego 
w garażu podziemnym. Budynek został wybudowany w 2008 r. 

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 199 426 (sto dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych.

Wadium, w wysokości 19 942 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy masy 
upadłości, Anna Szustakowska, nr r-ku PKO BP: 441020105500009102040 
04255, podając w tytule przelewu: Wadium przetarg Anna Szustakowska.  
Termin wpłaty wadium ustalony został na dzień 21 września 2018 roku.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości winny być przesłane lub złożone  
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Anna Szustakowska. Sygn. 
X GUp 653/17. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21 września 2018”, na adres Sę-
dzi Komisarz – SSR Małgorzata Brzozowska, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku przesyłania ofert 
pocztą, w/w kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na ad-
res podany w zdaniu poprzednim.

Termin składania ofert określa się na dzień 21 września 2018 r. Za datę 
złożenia oferty przesyłanej przesyłką pocztową uważa się datę jej wpływu  
do Sądu.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejono-
wym dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dniu  
24 września 2018, sala nr 14 o godzinie 10:30.

Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, 
syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) z postąpieniem wy-
noszącym 1 000 zł, wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie 
zostały odrzucone.

W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycz-
nego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo 
swobodnego wyboru oferenta. 

W przetargu na sprzedaż Nieruchomości mogą brać udział wszelkie osoby, 
które wpłacą wadium oraz złożą ofertę zawierającą m.in. cenę nabycia nieru-
chomości w polskich złotych; dane oferenta, oświadczenie o zapoznaniu się  
i akceptacji postanowień regulaminu przetargu.

Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem przetargu oraz wszel-
kimi innymi dokumentami można zapoznawać się w biurze syndyka Lege 
Advisors Sp. z o.o. w Warszawie (01-842), przy Al. Reymonta 12a.

Więcej informacji na stronie www.legeadvisors.pl [w zakładce Firma/Postępo-
wania/Upadłość konsumencka – Anna Szustakowska ] oraz pod nr telefonu 
511 827 156 i mailem syndyk@legeadvisors.pl

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Działając na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygo- 
towania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02), 
art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane  (Dz.U.2018.1202 t. j. z dnia 22 06.2018 r.) oraz 
art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27),
zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją nr 1316/18 
z dnia 23.08.2018 r. wydał zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi 
gminnej  nr 150516W ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
gmina Miasto Podkowa Leśna, obręb 2:  231, 125 (125/1, 
125/2)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – 
przed nawiasem podano numer działki przed podziałem,                               
a w nawiasie numer działki po podziale. Pogrubioną 
czcionką oznaczono działki przeznaczone pod drogę. 
Nieruchomości, na których przewiduje się przebudowę 
zjazdów, przebudowę innych dróg publicznych:
gmina Miasto Podkowa Leśna, obręb 2: 232, 234, 235, 
236
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, 
pok. nr 11).
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty 
Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sarantis Polska S.A. – międzynarodowa firma  
o ugruntowanej pozycji na rynku 

 
poszukuje osób do pracy na stanowisko:

MAGAZYNIER
Miejsce pracy: Brwinów (MOSZNA-PARCELA k/Pruszkowa)

WYMAGANIA:
•  wykształcenie minimum średnie,
• sumienność, dokładność i terminowość w wykonywaniu 

powierzonych obowiązków,
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku

OFERUJEMY:
•  stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
• elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
email: rekrutacja@sarantis.pl
tel: 605 471 575 (kontakt w godz. 9.00-17.00)

Ogłoszenia

Kiedy i dla kogo bilet metropolitalny? 
R E G I O N

Zarząd Transportu 
Miejskiego rozdaje 
podwarszawskim gminom 
pierwsze karty „Warszawy+”, 
czyli blankiety biletu 
metropolitalnego. W tym 
gronie nie ma jednak 
samorządów z naszego 
regionu. Dlaczego? 

P rzypomnijmy, „War-
szawa+” to najnowsza 
propozycja dla miesz-
kańców podwarszaw-

skich miejscowości. Pasażer roz-
liczający się z podatków w gminie, 
która podpisze porozumienie 
z ZTM, będzie mógł skorzystać 
z atrakcyjnej zniżki na zakup bi-
letów okresowych. Jej wielkość 
zależy od „progu” na jaki zdecy-
duje się dany samorząd. A moż-
liwości są trzy.

Chęć dołączenia do programu 
już jakiś czas temu zadeklaro-
wały władze Pruszkowa. Miej-
scy radni przyjęli też uchwałę 
w tej sprawie. Pruszkowa nie ma 
jednak na liście gmin, które po-
rozumienie podpisały. Czemu? 

– Podpisaliśmy na razie wstępne 
porozumienie z ZTM, szczegóły 
będą jeszcze dopracowywane. 
U nas wszystko opóźnione jest 
ze względu na trwający remont 
linii kolejowej. Ustaliliśmy, że bi-
let metropolitalny zacznie obo-
wiązywać kiedy wrócą pociągi. 
W tej chwili trudno nam jeszcze 
podać pewną datę, choć PKP PLK 
obiecuje, że roboty przebiega-
ją w dobrym tempie – wyjaśnia 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Mieszkańcy Pruszkowa sko-
rzystają z dofi nansowania w ra-
mach drugiego „progu”. Bilet 
30-dniowy w 1 i 2 strefi e kosz-
tował będzie 150 zł, 30-dniowy 
w drugiej strefi e 82 zł, 90-dnio-
wy w 1 i 2 strefi e 390 zł, 90-dnio-
wy w 2 strefi e 237 zł.

Bardziej skomplikowana sy-
tuacja jest w Piastowie. – Mia-
sto Piastów nie przyłączyło się 
jeszcze do tego programu. Wła-
dze miasta nie są do końca prze-
konane do oferty ZTM w tym 
zakresie. Tak samo zdania pia-
stowian w tej kwestii są podzie-
lone. Chodzi o to, by wypracować 

takie porozumienie z ZTM, dzię-
ki któremu skorzystają wszyscy 
piastowianie. Zarówno ci, któ-
rzy kupują imienne bilety mie-
sięczne, jak i ci, którzy nabywają 
bilety jednorazowe – informu-
je Anna Lorens z piastowskie-
go magistratu. – Wstępny koszt 
dopłat po stronie budżetu mia-
sta szacowany jest wtedy na po-
ziomie około 1 mln zł. Rocznie 
to duża kwota, którą można by 
wykorzystać z korzyścią dla 
szerszego grona pasażerów. Bur-
mistrz Piastowa zwrócił się do 
ZTM z inną propozycją. Wnio-
sek ten dotyczył wprowadzenia 
w Piastowie darmowej, z punktu 
widzenia podróżnych, komuni-
kacji liniami ZTM - tak jak to ma 
miejsce w przypadku naszych li-
nii P1 i P2. Poprosił jednocześnie 
o policzenie przez ZTM kosztów 
takiej usługi. Niestety, w pierw-
szych dniach lipca stołeczny 
przewoźnik zaopiniował tę pro-
pozycję negatywnie, informując 
dalej, że „objęcie piastowskiego 
odcinka linii 716 i 717 darmowymi 
przejazdami, w praktyce oznacza 
likwidację 2. strefy biletowej na 

ZT
M

tych liniach, co doprowadziło-
by do swoistego konkurowania 
tych linii z linią kolejową (ob-
sługiwaną przez Szybką Kolej 

Miejską i Koleje Mazowieckie) 
– wyjaśnia Lorens.

Jak dodaje, władze Piasto-
wa programu „Warszawa+” 

ostatecznie nie odrzucają. Bur-
mistrz miasta w najbliższym cza-
sie ma skonsultować dalsze kroki 
w tej sprawie z radnymi. [EL]
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Charakterystyczna „skrzydlata” wiata 
na stacji PKP w Pruszkowie powró-
ciła na swoje miejsce. Cała operacja 
przesuwania zabytkowej konstruk-
cji konieczna była ze względu na mo-
dernizację linii podmiejskiej nr 447. 
W połowie kwietnia kilkunastotono-
wa konstrukcja została przesunięta o 

ok. 40 metrów w kierunku Warsza-
wy, co miało umożliwić wykonawcy 
pracę przy przejściu podziemnym. 
Teraz wiata wróciła już na swoje 
„stare” miejsce. Za pomocą specjal-
nych dźwigów konstrukcję usta-
wiono i przymocowano do słupów. 
Wkrótce rozpocznie się renowacja 

P R U S Z K Ó W
jej zabytkowych skrzydeł, a na pero-
nie pojawią się nowe ławki, megafony 
i tablice informacyjne. Przypomnijmy, 
że ruch pociągów na linii podmiejskiej 
ma zostać wznowiony 24 września. 
Wyjątkiem jest stacja w Pruszkowie, 
która pozostanie nieczynna prawdo-
podobnie przez kolejny miesiąc. [EL] 

Zabytkowa wiata 
wróciła na miejsce 

WKD będzie miała swoją maskotkę
R E G I O N

Warszawska Kolej 
Dojazdowa utworzyła 
ankietę, by spytać 
pasażerów, z jakim 
zwierzęciem kojarzy się im 
„wukadka”. Efektem ma 
być stworzenie maskotki. 
Ale skąd ten pomysł? 

O d początku sierpnia 
przewoźnik pozna-
je opinię pasażerów 
na temat tego jakie 

zwierzę najlepiej do niego pasu-
je, oczywiście według pasażerów. 
Ankietę umieszczono na stronie 
www.wkd.com.pl. Zawiera ona 
jedno otwarte pytanie: „Z jakim 
zwierzęciem kojarzy się Tobie 
WKD?”. Jej wypełnienie pomo-
że „wukadce” w stworzeniu fir-
mowej maskotki.

Jak narodził się ten pomysł? 
– Do spółki WKD docierały sy-
gnały o różnych potocznych 
nazwach używanych przez pa-
sażerów, określających poszcze-
gólne typy eksploatowanego 
taboru. W związku z powyż-
szym spółka chciałaby zna-
leźć coś w rodzaju wspólnego 

mianownika, pozwalającego 
połączyć różnie postrzeganą 
„wukadkę” pod jednym cha-
rakterystycznym szyldem – 
coś, co jednoznacznie będzie 
mogło pozytywnie kojarzyć się 
z WKD, nawiązując do najpopu-
larniejszych określeń ze świata 
zwierząt. Stąd zaproponowana 
została akcja w postaci ankiety, 
skierowana także do pasażerów 
i sympatyków WKD – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy WKD.

A co będzie decydowało o wy-
borze zwierzątka-maskotki? – 
Przy wyborze będą brane pod 
uwagę ilość otrzymanych pro-
pozycji oraz związek z kolejką 
WKD i otaczającym ją obsza-
rem. Prowadzona akcja ma na 
celu ustanowienie dodatkowego 
elementu umożliwiającego pro-
mocję i identyfikację kolei WKD, 
uzupełniającego różnego rodza-
ju wydarzenia specjalne (jak np. 
Dni Transportu Publicznego), czy 
organizowane kampanie infor-
macyjne i promocyjne – infor-
muje Kulesza. 

Ankieta dostępna jest na stro-
nie internetowej wkd.com.pl. [SD] 

Ar
ch

iw
um G R O D Z I S K  M A Z .

Co to takiego? Krótko 
mówiąc książkomat 
jest nowoczesną wersją 
klasycznej biblioteki. 
Będziecie mogli 
wypożyczać książki przez 
internet i odbierać na 
dworcu PKP w Grodzisku 
Mazowieckim. Urządzenie 
ma pojawić się na 
początku października. 

K siążkomat będzie 
całodobową biblio- 
teką. Takiego urzą- 
dzenia nie ma jesz- 

cze w żadnej bibliotece pub- 
licznej w województwie Mazo- 
wieckim. Co ciekawe urządzenie  
będzie bezobsługowe. Książkę 
zamawiacie przez internet 
i odbieracie w wyznaczonym 
punkcie. Jego zasadę działa-
nia mogą zobrazować popu-
larne paczkomaty. 

– Wypożyczający zamawia 
książkę przez internet z ka-
talogu na stronie biblioteki, 
bibliotekarz wyszukuje ją, na-
stępnie wkłada do jednej z sza-
fek i wysyła powiadomienie, że 

książka czeka.  Jeśli jakaś po-
zycja jest akurat wypożyczona, 
będzie można ją zarezerwować 
i gdy będzie już dostępna wy-
pożyczający otrzyma informa-
cję mailową. Do książkomatu 
można będzie zamówić łącz-
nie trzy egzemplarze z wypo-
życzalni dla dorosłych i oddziału 
dla dzieci i będzie można je 
odebrać w ciągu dwóch dni – 
wyjaśnia grodziski magistrat.

Książkomat zostanie usta-
wiony w poczekalni dwor-
ca PKP. Będzie odpowiadał 
na potrzeby osób, które ze 
względu na pracę i dojazdy nie 
mogą skorzystać z tradycyj- 
nej biblioteki. [SD] 

Na grodziskim dworcu PKP 
pojawi się książkomat
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Na terenie jednej z restauracji w Kryni-
cy Morskiej doszło do awantury w wy-
niku której uderzona została 48-letnia 
kobieta. Na filmie rozpowszechnionym 
w internecie widać jak kobieta bez-
władnie upada na ziemię. O dokonanie 
tego czynu podejrzany jest 29-let-
ni mieszkaniec Pruszkowa. Do bójki  

w Krynicy Morskiej doszło 12 sierpnia. 
W wyniku awantury ucierpiała 48-let-
nia mieszkanka Pomorza. Moment, 
w którym kobieta upada bezwład-
nie na ziemię wygląda przerażająco. 
Po zajściu policjanci ustalili rysopisy 
osób mających związek z bójką. Oka-
zało się, że będzie potrzebna pomoc 

R E G I O N
policjantów z Pruszkowa. Podejrza-
nym o dokonanie tego przestępstwa 
okazał się 29-letni pruszkowianin. 
Dotychczas zebrany materiał dowo-
dowy pozwolił na przedstawienie za-
trzymanemu zarzutu uszkodzenia ciała 
48-letniej kobiety. Mężczyźnie grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności. [SD] 

Zaatakował kobietę  
w restauracji

Boisko gotowe na nowy rok szkolny? 
P R U S Z KÓ W

Perypetie związane 
z budową nowej siedziby 
Liceum Ogólnokształcącego  
im. Tomasza Zana  
w Pruszkowie dobiegają 
końca. Podobnie  
jak sama inwestycja. 

N owy gmach prusz-
kowskiego liceum 
miał być w pełni go-
towy w listopadzie 

2017 r. Niestety liczne perype-
tie na placu budowy sprawiły, że 
realizacja inwestycji wydłużyła 
się prawie o rok. Najpierw był 
niewybuch, później wykonawca 
musiał poprawiać elewację bu-
dynku dydaktycznego, następ-
ne konieczne były zmiany przy 
zabezpieczeniu ściany budyn-
ku mieszkalnego „przyklejone-
go” do hali sportowej. „Wisienką 
na torcie” okazało się boisko na 
dachu hali sportowej.

Tu pojawiły się zgrzyty na linii 
powiat pruszkowski (inwestor) 
– wykonawca (firma Przemy-
słówka). Przedstawiciele powia-
tu tłumaczyli, że zaprojektowana 
nawierzchnia boiska przestała być 
produkowana i konieczne było 

że wykonawcy zostały dosłow-
nie ostatnie dni na dokończe-
nie prac. – Planowane prace już 
dobiegają końca i trwa proce-
dura odbioru technicznego – in-
formuje Rafał Pszczółkowski ze 
starostwa powiatowego – Chce-
my, żeby uczniowie mogli za-
cząć korzystać z nowego boiska 
wraz z początkiem roku szkol-
nego – dodaje. [Red] 
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Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pruszkowa, dnia  
28 czerwca 2018 roku uchwały Nr XLVII.531.2018 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii 
Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną miasta 
Pruszkowa i ulicą Lipową. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia  
24 września 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres 
Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 
pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. 
planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 

Ww. uchwała została również opublikowana na stronie: http://
pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka 
OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospoda- 
rowania Przestrzennego ROK 2018

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia 24 września 2018 r. mogą wnosić 
wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta 
Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 
14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki  
i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.
pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do 
przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Raszyn, dnia 30 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE       
Wójta Gminy Raszyn  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn 
– rejon ul. Warszawskiej 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały XLIV/403/2017 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi 
Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy, 
którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica działki nr ew. 223/2; 
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 223/2;
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 223/2;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 223/2,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 września do 12 października 
2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 
II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w  dniu 25 września o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 
pok. 102. 

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

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy 
Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2  
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu  
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału 
społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej 
w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie 
do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
26 października 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres 
Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie 
 ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.        

Z up.  Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
- Gomulińskiego”. Wyłożenie projektu planu dotyczy terenów 1MW/U, 5MW/U, 2aKDL i 2bKDL.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu:
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– położonego między ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską”. 

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 
Pruszkowa - Gomulińskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od 10 września 
2018 r. do 2 października 2018 r. Projekt planu 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  
i 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona  
w dniu 19 września 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. 
Początek zebrania o godz. 17:00

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa – położonego między ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską” wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od 10 września 2018 r. do 2 października 2018 
r. Projekt planu 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 i 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona  
w dniu 19 września 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. 
Początek zebrania o godz. 16:00

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

Uwagi do planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do 17 października 2018 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej 
ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 17 października 2018 r.

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

Prezydent Miasta Pruszkowa 
 mgr Jan Starzyński

ogłoszenie osobnego przetargu 
na ten  element. Firma Przemy-
słówka podkreślała natomiast, że: 
Uważamy, że jako inwestor sto-
sują państwo wobec wykonaw-
cy presję ekonomiczną, działając 
jednocześnie na niekorzyść po-
wiatu pruszkowskiego, generu-
jąc dodatkowe koszty w postaci 
odsetek za opóźnienie w płatno-
ściach i przyszłe koszty sądowe.

Ten spór nie zaszkodził jed-
nak firmie Przemysłówka sta-
nąć do przetargu na budowę 
boiska. Co więcej udało się 
im wygrać postępowanie (by-
li jedynym oferentem). Umowa 
z wykonawcą boiska na dachu 
hali sportowej została podpi-
sana pod koniec maja. Zgodnie 
z przetargiem czas na realiza-
cję robót to 90 dni. To oznacza, 

OBWIESZCZENIE
Starosta Pruszkowski 

o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1474) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 
nr 3112W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 
od ronda we wsi Moszna do granicy gminy Brwinów 
na dz. nr ew. 34/2, 33/7 obr. Moszna - Wieś, gm. Brwinów.

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

obręb Moszna - Wieś:

działki nr ew. 34/2, 33/8 (działka powstanie z podziału 
działki 33/7).  

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

Ogłoszenia
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 Informacje z Powiatu Pruszkowskiego
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

S zp i ta l  Powiatowy 
w Pruszkowie za-
prasza na bezpłatne 
badania mammogra-

ficzne w ramach profilaktyki 
raka piersi. Program adresowa-
ny jest do kobiet w wieku 50-69 
lat, które nie miały wykonywanej 
mammografi i w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Badania są wykony-
wane w Pracowni Mammogra-
ficznej w budynku głównym 
szpitala (ul. Armii Krajowej 2/4) 
po wcześniejszym umówieniu 

terminu osobiście lub pod nr tel. 
22 758 81 86 lub 22 758 60 54 wew. 
246. Zapraszamy!

Kiedy powinnaś 
zrobić badanie? 
– niepokojące objawy
Powinny cię zaniepokoić wszel-
kie zmiany w piersiach, których 
wcześniej nie wykryłaś. Skon-
sultuj się ze specjalistą, jeśli za-
uważyłaś:
• guzki lub zgrubienia wyczu-

walne w piersi lub pod pachą, 

Zapraszamy na bezpłatne badania 
mammografi czne w Szpitalu Powiatowym

• zmianę wielkości i kształtu 
piersi, która nie ustąpiła po 
miesiączce, 

• zmianę koloru skóry piersi, 
• wciąganie skóry piersi, 
• pomarszczenie lub łuszcze-

nie skóry piersi, 
• zmiany w obrębie brodawki 

piersi. 

Co zwiększa 
ryzyko 
zachorowania ?
Ryzyko choroby zwiększają:

• wiek – najwięcej zachorowań 
występuje u kobiet po 50 ro-
ku życia, 

• obciążenie genetyczne – cho-
roby w najbliższej rodzinie, 

• czynnik hormonalny, np. 
wczesny wiek pierwszej mie-
siączki lub późna menopauza, 

• wieloletnie przyjmowanie 
hormonalnej terapii zastęp-
czej, 

• niewłaściwa dieta oraz oty-
łość, 

• niedostateczna aktywność 
fi zyczna, 

• częste spożywanie alkoholu, 
• wcześniejsze choroby piersi. 

Na czym polega
mammografi a ?
Mammografi a jest badaniem, 
które za pomocą promieni 
rentgenowskich pozwala wy-
kryć raka piersi w jego wcze-
snym stadium rozwoju. W czasie 
badania wykonuje się dwa zdję-
cia każdej piersi. Niektóre ko-
biety odczuwają krótko trwające 
uczucie dyskomfortu związane 
z koniecznością ucisku pier-
si podczas badania. Ucisk jest 
konieczny, żeby uzyskać odpo-
wiednią wiarygodność badania.

Zamówienie będzie polegać na 
przebudowie i remoncie po-
mieszczeń parteru budynku 
Poradni Zdrowia Psychiczne-
go przy ul. Kraszewskiego 18 
na cele Domu Dziennego Po-
bytu „SENIOR +”.

Zakres prac:
• wykonanie gładzi gipso-

wych,
• zmiana części układu ścian 

działowych – częścio-
we rozbiórki istniejących 
ścianek działowych i wy-
konanie nowych oraz zam-
knięcie kilku otworów 
drzwiowych, 

• wymiana posadzek, 
• montaż nowej stolarki 

drzwiowej, nowej armatury 

łazienkowej, nowych punk-
tów oświetleniowych,

• dostarczenie i montaż 
podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych (lekkiej, 
ażurowej konstrukcji sta-
lowej na zewnątrz bu-
dynku).

Termin składania ofert upływa 
4 września 2018 r. o godz. 8:30

Szczegóły na stronie www.
powiatpruszkowski.link/
przetargseniorplus oraz pod 
numerem telefonu: 22 738 14 70.

Zachęcamy do udziału rów-
nież w innych konkursach 
i przetargach organizowanych 
przez Powiat Pruszkowski.

Powiat Pruszkowski 
zaprasza 

do składania ofert 
w przetargu na 

„Utworzenie 
i wyposażenie Dziennego 

Domu Senior+ 
w Pruszkowie”.

Duże zainteresowanie „300+”  
R E G I O N

Rodziców i uczniów 
ogarnia już gorączka 
przygotowań na 
pierwszy dzwonek, 
a my przypominamy, 
że w tym roku po raz 
pierwszy można 
uzyskać „300+”, czyli 
dofi nansowanie na 
wyprawkę szkolną. 

Z asady rządowego pro-
gramu „Dobry start” 
są bardzo proste. Każ-
demu uczniowi należy 

się 300 zł jednorazowego (w skali 
roku) dofi nansowania na zakup 
artykułów szkolnych. – Świad-
czenie „Dobry Start” przysługu-
je raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończe-
nia 20. roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez 
nie 24. roku życia. Co ważne, 
rodzina będzie mogła liczyć na 
wsparcie niezależnie od posia-
danego dochodu – informu-
je ministerstwo rodziny, pracy 
i polityki społecznej.

Wsparcie otrzyma więc każdy 
uczeń. Jedynym warunkiem jest 
złożenie odpowiedniego wniosku. 
– Może to zrobić mama lub tata 
dziecka, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej rodzic za-
stępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej. Wnioski o świadczenie 
będą przyjmowane i realizowane 
przez te same instytucje , które 
realizują obecnie świadczenie 
wychowawcze w ramach pro-
gramu „Rodzina 500+”. Chodzi 
tu o urząd miasta/gminy, ośro-
dek pomocy społecznej lub in-
ną jednostkę organizacyjną (np. 
centrum świadczeń) właściwą 
dla miejsca zamieszkania rodzi-
ca ubiegającego się o wyprawkę 
na dziecko (w przypadku powia-
tów świadczenia będą realizo-
wane przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie) – informuje 
resort pracy.

Jak duże jest zainteresowa-
nie programem? – W pierwszym 
miesiąco bardzo dużo wniosków 

wpłynęło przez internet. W tej 
chwili oprócz wniosków eletro-
nicznych przyjmujemy wnio-
ski papierowe. Jest tego dużo. 
Dokumenty opracowujemy na 
bieżąco – mówi nam Teresa 
Kostrzewska, dyrektor prusz-
kowskiego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że elektro-
niczny nabór wniosków roz-
poczał się 1 lipca przez stronę 
Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną. Od 1 sierp-
nia można składać dokumenty 
tradycyjną, papierową drogą. 
Ze złożeniem wniosku warto 
się spieszyć. Te rodziny, któ-
re zrobiły to w lipcu i sierpniu, 
otrzymają pieniądze do końca 
września. Wnioski, które wpłyną 
później będą rozliczone w cią-
gu dwóch miesięcy. Nieprze-
kraczalny w tym roku termin 
na ubieganie się o dofi nanso-
wanie wyprawki to 30 listopada.

Ważne, aby dokumenty wypeł-
nić uważnie i dokładnie. Pozwoli 
to zaoszczędzić czas i przyspie-
szy całą procedurę. [EL]
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Miejska Biblioteka Publiczna w Mi-
lanówku zaprasza na cykl warszta-
tów szybkiego czytania dla dwóch 
grup wiekowych 12–15 lat i 60 plus. 
Pierwsza tura warsztatów szybkie-
go czytania dla obu grup rusza już 
5 września, druga 31 październi-
ka. Zajęcia prowadzone będą przez 

wykwalifikowanego instruktora. 
Pozwolą uczestnikom kilkukrotnie 
zwiększyć tempo czytania, poprawią 
rozumienie czytanego tekstu, a tak-
że wzbogacą słownictwo. Umiejętno-
ści te nabywane będą dzięki wspólnej 
lekturze, dyskusji, ćwiczeniom i za-
bawom dostosowanym do wymagań 

M I L A N Ó W E K
grupy wiekowej. Planowanych jest 
osiem cotygodniowych spotkań dla 
każdej tury kursantów. Ilość miejsc 
jest ograniczona, dlatego wszyst-
kich chętnych prosimy o zgłasza-
nie się do 3 września włącznie do 
Biblioteki osobiście lub telefonicz-
nie pod numerem 22 755 81 13. [SD] 

Darmowe warsztaty 
szybkiego czytania 
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Rekrutacja do pruszkowskich 
przedszkoli zakończona 

P R U S Z KÓ W
Nowy rok szkolny 
rozpoczyna się już za 
kilka dni, ale dopiero 
teraz można podsumować 
tegoroczną rekrutację 
do pruszkowskich 
przedszkoli. Jak co roku 
trudną i wymagającą. 
Finał jest jednak 
pomyślny. Przyjęto 
wszystkie dzieci, których 
rodzice wyrazili taką chęć. 

O rekrutacji do pu-
blicznych przed-
szkoli zazwyczaj 
piszemy używając 

określeń pasujących do po-
la bitwy i faktycznie starania 
o odpowiednie rozmieszcze-
nie maluchów w miejskich pla-
cówkach przypominają walkę. 
Chętnych zazwyczaj jest więcej 
niż miejsc, co sprawia że po-
szczególne gminy muszą się-
gać po rozmaite narzędzia, aby 
dzieci mimo wszystko przyjąć.

Kilka tygodni temu infor-
mowaliśmy o sukcesie nabo-
ru w Grodzisku, gdzie przyjęto 
wszystkie dzieci. Teraz takie sa-
me wieści płyną z Pruszkowa. 
– W rekrutacji na rok szkolny 
2018/2019 przyjęto 2410 dzieci, 
w tym 1978 w placówkach miej-
skich, 240 niepublicznych i 192 

w oddziałach przedszkolnych. 
Wszystkie dzieci, które nie dosta-
ły się w pierwszym etapie otrzy-
mały propozycję miejsc w innych 
placówkach – mówi Zofia Wasio-
ta, naczelnik wydziału edukacji 
pruszkowskiego urzędu miasta. 
– Udało nam się, ale przez nie-
mal całe wakacje była to mozol-
na praca – dodaje.

W tym roku po raz pierwszy 
dzieci rekrutowano do nowego 
przedszkola przy ul. Jarzynowej. 
Powstało tam łącznie sześć od-
działów przedszkolnych, w tym 
dwa dodatkowe, których funk-
cjonowanie okazało się koniecz-
ne już w czasie trwania naboru. 
W nowym obiekcie na Bąkach 
od września ruszy także żłobek. 

– Mamy tam cztery oddziały 
żłobkowe. W sumie do wszyst-
kich żłobków w Pruszkowie 
przyjęliśmy 300 dzieci. Nie dla 
wszystkich starczyło miejsca, 
około 150 maluchów nie dosta-
ło się, ale to też dla nas ważny 
sygnał na co musimy przygoto-
wać się w kolejnych latach – za-
znacza naczelnik Wasiota.[EL] 
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P R U S Z KÓ W
Fragment ulicy 
Gordziałkowskiego 
zostanie przebudowany. 
Co ciekawe inwestycje 
na własny koszt 
przeprowadzi prywatna 
firma, która ma swoją 
siedzibę przy tej ulicy. 

U l. Gordziałkowskiego 
to droga powiato-
wa. Starostwo po-
wiatowe, które jest 

zarządcą drogi w czerwcu pod-
pisało porozumie z firmą Car-
letti. Spółka ma wyremontować 
niewielki odcinek tej dro-
gi. – W związku z rozbudową 
budynku przemysłowo-maga-
zynowego „Carletti" z garażem 
podziemnym w Pruszkowie 

przy ul. Gordziałkowskie-
go, spółka Carletti Polska Sp. 
Z o.o. zobowiązała się wy-
konać na własny koszt pro-
jekt (uzgodniony z powiatem) 
i przebudować drogę powiato-
wą w zakresie: zjazdów, jezdni 
serwisowej, zatoki parkingo-
wej i chodnika. Po zakończeniu 
tego zadania spółka przeka-
że powiatowi nieodpłatnie 
przebudowany odcinek dro-
gi – poinformował nas Rafał 
Pszczółkowski ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.

W pierwszej kolejności wy-
konana zostanie dokumentacja 
projektowa przebudowy. Na-
stępnie przeprowadzony zo-
stanie remont drogi. Wszystkie 
prace maja być wykonane do 
końca czerwca 2019 r. [Red.] 

Gordziałkowskiego  
do poprawki 
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S Z T U K I  W A L K I
Michalina Latosek  
i Igor Popłoński, 
zawodnicy UKS 
Czerwone Smoki, będą 
reprezentować Polskę 
podczas Pucharu 
Świata Ju-Jitsu Juniorów 
młodszych U15.  
Zawody odbędą się  
we wrześniu w Atenach. 

T o duży sukces mło-
dych zawodników, 
którzy w szkole pod-
stawowej w Otrę-

busach trenują pod okiem 
Andrzeja Pilipczuka. Nie jest 
to jednak zaskoczenie, jeśli 
wziąć pod uwagę dotychcza-
sowe osiągnięcia sportowe Mi-
chaliny i Igora. Oboje mają na 
swoim koncie medale m.in. Mi-
strzostw Polski w jujitsu.

Teraz stoją przed szansą 
sprawdzenia swoich sił w za-
wodach wysokiej rangi. Du-
my z osiągnięć zawodników 
nie kryje ich trener. – Tyta-
niczna praca, mnóstwo potu 
i wyrzeczeń. Stres. Dla takich 
kilku słów, które rozpoczy-
nają kolejny okres tytanicznej 

pracy, mnóstwa potu i wyrze-
czeń... Przygotowań do Pucharu 
Świata Juniorów Młodszych 21-
23.09.2018, Ateny, Grecja. I przy-
gotowań Jaśka do odbywających 
się miesiąc później ME Juniorów. 
Michalina i Igor - jesteśmy z Was 
dumni. I maszerujemy dalej  

Czerwone Smoki powalczą 
w Atenach 

Startuje nowy rok szkolny. 
Kiedy dni wolne od nauki?

R E G I O N 
Rok szkolny 2018/2019 
rozpoczyna się już  
3 września. Wielu uczniów  
z bólem serca przygotowuje 
się do powrotu do szkoły. 
Kiedy będzie można 
odetchnąć od nauki? 
Publikujemy daty dni 
wolnych w nachodzącym 
roku szkolnym

U czniowie w szkolnych 
ławkach pojawią się 
już 3 września, rok 
szkolny zakończy 

się 21 czerwca. Na pierwsze 
dni wolne uczniowie muszą 
poczekać do listopada. W tym 
roku dzień Wszystkich Świę-
tych przypada w czwartek, 
więc wielu dyrektorów zapew-
ne zdecyduje się zrobić dzień 
wolny 2 listopada. Nie wyklu-
czone jednak, że ten dzień trze-
ba będzie odpracować. Kolejny 
dzień wolny to 11 listopada Tu 
jednak nie mamy dobrych wie-
ści dla uczniów, w tym roku 11 
listopada wypada w niedzielę.

Zimowa przerwa świąteczna 
rozpocznie się 22 grudnia, a zakoń-
czy 2 stycznia, kiedy to uczniowie 

ponownie zasiądą w szkolnych  
ławach. Wolny dzień to 6 stycznia, 
czyli święto Trzech Króli, nieste-
ty tu sytuacja jest identyczna 
jak z 11 listopada. Święto wypa- 
da w niedzielę. 

Uczniowie z województwa 
mazowieckiego na ferie zimo-
we wyruszą 28 stycznia. Prze-
rwa od nauki potrwa do 10 lutego.

Wiele szkół decyduje się na 
zorganizowanie dni wolnych na 
czas egzaminów na zakończenie 
poszczególnych etapów. W ro-
ku szkolnym 2018/2019 w dniach 
10-12 kwietnia przeprowadzo-
ne zostaną egzaminy gimnazjal-
ne, natomiast od w dniach 15-17 

kwietnia egzaminy będą pisać 
ośmioklasiści. Matury zaplano-
wano na dni 6-23 maja. Ale w tym 
czasie licealiści z młodszych klas 
wolne będą mieli najprawdopo-
dobniej tylko od 6 do 8 maja.

Przerwa z okazji świąt Wielkiej-
nocy wypada również w kwietniu 
– od 18 do 23. Chwilę później szy-
kuje się majówka, która w 2019 r. 
rozpocznie się w środę 1 maja i po-
trwa aż do niedzieli 5 maja.

W czerwcu zakończenie ro-
ku szkolnego zaplanowano na 
21 czerwca. Uczniowie zatem 
dzień wcześniej będą mieli wol-
ne, ponieważ 20 czerwca wy-
pada Boże Ciało. [Red.] 
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– zaznacza Andrzej Pilipczuk. 
Miesiąc po zmaganiach w Ate-
nach w Mistrzostwach Europy 
Juniorów barwy Polski i UKS 
Czerwone Smoki będzie re-
prezentował inny utalento-
wany zawodnik klubu, Ja- 
siek Kielak. [EL] 

14
W Szczecinie grodziska drużyna FCC 
Team Grodzisk Mazowiecki starto-
wała w międzynarodowych zawo-
dach Toughest Firefighter Challenge 
2018. Wśród swoich rwali mieli ze-
społy nie tylko z Polski, ale i z zagra-
nicy. Zawodnicy musieli w pełnym 
rynsztunku m.in. przesunąć ważącą 

72,5 kg metalową sztabę na odle-
głość 1,5 m używając do tego mło-
ta, wnieść wąż strażacki (prawie  
20 kg) na szczyt wieży (12 m), prze-
biec 40 m slalom ciągnąc ze sobą 
wąż wypełniony wodą, czy idąc ty-
łem przeciągnąć ważącego 79 kg ma-
nekina na odległość 30 m. W startach 

G R O D Z I S K  M A Z . 
indywidualnych brali udział Maciej 
Kalisz i Michał Skrzypa i zajęli 95. 
i 97. miejsce w kategorii open na 
168 zawodników. Były również 
straty tandemów w składzie Eweli-
na Malkowska i Maciej Kalisz miejsce 
6. oraz Witold Klaisz, Michał Skrzy-
pa miejsce 46. [Red.] 

Grodziscy strażacy  
w gronie najlepszych 
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Mazowieccy funkcjonariusze Kra-
jowej Administracji Skarbowej 
zapobiegli wprowadzeniu do ob-
rotu 3,7 tys. zestawów zabawek 
z podrobionymi, zastrzeżonymi 
znakami towarowymi. Zabawki 
oferowano do sprzedaży w jednej z 
hal targowych w Wólce Kosowskiej. 

Wprowadzanie do obrotu towaru 
z podrobionymi znakami towaro-
wymi jest przestępstwem, za któ-
re grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do 5 lat. W tym przypadku 
wartość nielegalnego towaru osza-
cowano na ponad 120 tys. złotych. 
Podczas zakupów zabawek należy 

R E G I O N
zwrócić szczególną uwagę na bez-
pieczeństwo produktu, w prze-
ciwnym wypadku możemy narazić 
zdrowie dziecka. Wyniki badań la-
boratoryjnych, często wykazują w 
składzie podrabianych artykułów za-
wartość substancji szkodliwych dla 
zdrowia, a nawet życia. [SD] 

Przejęto niebezpieczne 
zabawki 

Jaktorów protestuje przeciw CPK. 
Ministerstwo Infrastruktury odpowiada

J A K TO R Ó W
Urząd w Jaktorowie 
sprzeciwia się budowie 
wielkiego lotniska,  
a przede wszystkim liniom 
kolejowym, które miałyby 
„poszatkować” gminę. Na 
odpowiedź Ministerstwa 
Infrastruktury nie trzeba 
było długo czekać. 

W W nawiązaniu 
do opublikowa-
nego na łamach 
portalu WPR24.

pl artykułu „Jaktorów przeciw 
wielkiemu lotnisku i liniom ko-
lejowym” przekazuję oświadcze-
nie – kieruje do nas wiadomość 
Szymon Huptyś, rzecznik praso-
wy Ministerstwa Infrastruktury.

 „Lotnisko i linie kolejowe za-
grożeniem dla naszej gminy” 
baner z takim hasłem zawisł 
na jednym z budynków Urzędu 
Gminy w Jaktorowie. Jak przekuje 
urząd to akcja informacyjna skie-
rowana w stronę mieszkańców. 
– Zawiadamiamy mieszkańców 

w ten sposób, że chcemy wnio-
skować o wykreślenie z planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego zaplanowanych linii kolejo-
wych przebiegających przez teren 
gminy Jaktorów. Wnioski może-
my składać do 5 września. Część 
mieszkańców jest na urlopach, 
część odpoczywa i aktualnie nie 
interesuje się życiem bieżącym, 
co jest zrozumiałe bo są waka-
cje. Dlatego chcemy w ten spo-
sób zawiadomić i zmobilizować 
mieszkańców do tego, by pisali 
wnioski do mazowieckiego biura 
planowania przestrzennego. Wte-
dy mamy szansę, że ktoś się nad 
tym problemem pochyli i wykre-
śli z terenu naszej gminy zapla-
nowane linie – mówi Sławomir 
Kamiński, pełnomocnik wójta 
gminy Jaktorów ds. komunikacji.

Choć na banerze wspomina 
się też o lotnisku, to urząd naj-
bardziej niepokoją linie kolejo-
we. – Głównie sprzeciwiamy się 
liniom kolejowym, które poszat-
kują teren naszej gminy. Zapla-
nowano siedem linii kolejowych 

na przestrzeni kilku kilometrów. 
Trudno sobie to wyobrazić. Tyle 
linii kolejowych skupionych na 
jednej małej gminie... Będziemy 
wnioskowali żeby te linie częścio-
wo przesunąć do innych gmin, 
albo jakoś skanalizować w jedną 
linię, a nie pajęczynę siedmiu linii 
– zapowiada pełnomocnik wójta 
gminy Jaktorów. 

Ten protest zyskał odzew Mi-
nisterstwa Infrastruktury. – Po-
zostajemy w bieżącym kontakcie 
z gminą Jaktorów – podkreśla 
Huptyś. Informuje też, że pla-
nowane inwestycje kolejowe 
były jednym z tematów poru-
szanych przez Mikołaja Wilda, 
pełnomocnika Rządu ds. Cen-
tralnego Portu Komunikacyjne-
go w trakcie spotkania z wójtem 
gminy Jaktorów, które odbyło 
się 8 sierpnia. Podczas spotka-
nia omawiano stan przygotowań 
do realizacji inwestycji wchodzą-
cych w skład Programu CPK. Na 
spotkaniu wyraźnie podkreślo-
no, że propozycje przebiegu no-
wych tras kolejowych powstaną 
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na podstawie odrębnych studiów 
wykonalności i zostaną podda-
ne konsultacjom społecznym.

Ministerstwo Infrastruk-
tury tłumaczy, że nie zapro-
ponowano jeszcze żadnego 
wariantu inwestycyjnego. Ale 
przecież ogólne mapy zostały 
już podane do wiadomości... 

– Prezentowanie przez Urząd 
Gminy Jaktorów potencjalne-
go przebiegu węzła kolejowego 
wokół CPK tworzy wrażenie, że 
jakikolwiek wariant inwestycyj-
ny został już zaproponowany do 
realizacji. Tym samym wprowa-
dza mieszkańców w błąd. Treść 
i forma przekazu zawarta na 

banerach rozwieszanych przez 
Urząd Gminy może ponadto 
utrudniać prowadzenie odpo-
wiedzialnego, merytorycznego 
dialogu z mieszkańcami, ponie-
waż w nieuzasadniony sposób 
odwołuje się do obaw i emocji, 
a nie do faktów – wyjaśnia Szy-
mon Huptyś. [SD]
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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 2018 r. poz. 1474) 
zawiadamiam, że dnia 14.08.2018 r. została wydana decyzja 
nr 8/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 3107W  
– ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową  
(drogą gminną) w Granicy, gmina Michałowice, powiat 
pruszkowski, województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki:
240/10, 240/3, 1156 (1156/1, 1156/2), 1162, 618/1 – obręb 
Granica, gmina Michałowice.

W odniesieniu do działki ulegającej podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie 
numery działek po podziale, numer działki objętej liniami 
rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) został oznaczony 
pogrubioną czcionką.

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe 
zajęcie): 
obręb Granica: 
działki nr ew.: 1156/1 (działka powstała z podziału działki 
1156), 240/3, 240/10.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone w związku z planowaną inwestycją drogową:
obręb Granica: 
działki nr ew.: 1162, 618/1, 240/10.

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 111 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-89. 

Nadarzyn, dnia 31 sierpnia 2018r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na pod.stawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2017r., poz. 1405), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla następujących obszarów:
•	 we wsi Nadarzyn – działki o nr ew. 871/3 – 871/16 (obecnie działki o nr ew.: 871/4, 

871/5, 871/7 – 871/12, 871/17 – 871/28), sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 
XXI.263.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r.,

•	 we wsi Walendów – obszar w rejonie Stawu Oborowego, sporządzanego na podstawie 
Uchwały Nr XXIV.320.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r.

Projekty planów miejscowych dla ww. obszarów wraz z prognozami oddziaływania 
na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach: 10 września 
– 8 października 2018r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pok. 114, ul. Mszczonowska 24, w godz.: 900 - 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się  
18 września 2018r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej, pok. 114.
Projekty planów wraz z prognozami udostępnione zostaną także w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2018 r. 
Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd 
Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym 
postępowaniu.
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy 
Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym), na adres: architektura@nadarzyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 października 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

  Wójt Gminy Nadarzyn
 Dariusz Zwoliński

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 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że dnia 14.08.2018 r. została 
wydana decyzja nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej 
w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną (drogą gminną) w Granicy 
i Kaniach, gmina Michałowice, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, 
województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
-	 240/10, 589 (589/1, 589/2), 588 (588/1, 588/2), 587 (587/1, 587/2), 

586 (586/1, 586/2), 551/8 (551/9, 551/10), 590 - obręb Granica, gmina 
Michałowice; 

-	 1057, 1058 (1058/1, 1058/2) - obręb Kanie, gmina Brwinów.

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 (stałe zajęcie): 
obręb Granica, gmina Michałowice: 
działki nr ew.: 240/10, 589/1 (działka powstała z podziału działki 589), 
588/1 (działka powstała z podziału działki 588), 587/1 (działka powstała  
z podziału działki 587), 586/1 (działka powstała z podziału działki 586), 551/9  
(działka powstała z podziału działki 551/8);

obręb Kanie, gmina Brwinów: 
działki nr ew.: 1057, 1058/1 (działka powstała z podziału działki 1058).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone 
w związku z planowaną inwestycją drogową:
obręb Granica: 
działki nr ew.: 551/10 (działka powstała z podziału działki 551/8),  
240/10, 590;
obręb Kanie, gmina Brwinów: 
działki nr ew.: 1057, 1058/2 (działka powstała z podziału działki 1058).

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 111 (I piętro), tel.: 22 738-14-89. 
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Pomóżmy Dominikowi 
pokonać chorobę! 

R E G I O N
34-letni Dominik 
Węgrzynowski  
z Płochocina walczy  
z ostrą białaczką 
limfoblastyczną. Aby terapia 
mogła odnieść skutek 
potrzebuje drogiego  
i nierefundowanego leku. 
Trwa internetowa zbiórka 
pieniędzy na jego zakup. 

D i a g n o z ę ,  k t ó r a 
brzmiała niemal jak 
wyrok Dominik po 
raz pierwszy usły-

szał mając nieco ponad 20 lat. 
Dwuletnią bitwę z nowotworem 
krwi udało się wówczas wygrać, 
powróciła normalność, jednak 
w czerwcu tego roku białaczka 
znów dała o sobie znać. – Koniec 
czerwca tego roku, równo 12 lat po 
pierwszej diagnozie. Przez ostry 
ból brzucha Dominik trafił na SOR. 
Morfologia wyszła dobrze, dopie-
ro po dokładnych badaniach na 
hematologii okazało się, że przy-
szło to, czego baliśmy się przez 

ostatnie lata - wznowa! Szpik za-
jęty w 35 proc., komórki nowotwo-
rowe w rdzeniu. Znowu oddział 
zamknięty, znowu ból i dni, któ-
re wloką się jak tygodnie. Domi-
nik miał świadomość, co go czeka. 
Wiedział, że znowu przyszedł czas 
cierpienia. Od trzech tygodni syn 
przyjmuje ciężką chemioterapię. 

Przed nim jeszcze miesiąc w izo-
latce. Nie możemy go odwiedzić, 
zobaczyć choćby przez szybę… Po-
zostaje nam tylko telefon – opisu-
ją rodzice 34-latka.

– Walka trwa, jednak tym 
razem, aby wygrać, koniecz-
ny jest także przeszczep szpi-
ku kostnego i terapia drogim, 

nierefundowanym lekiem nowej 
generacji - Blincyto (blinatumo-
mab).  Potrzebne są trzy cykle. 
Pierwszy już na początku wrze-
śnia, kosztuje aż 330 tysięcy zł! 
NFZ nie refunduje terapii w żad-
nym procencie, a naszej rodziny 
po prostu na to nie stać – dodają 
Grażyna i Tadeusz Węgrzynowscy.

O pomoc prosi też sam Domi-
nik: – Znowu tu jestem - w szpita-
lu, odosobniony, bo każdy kontakt 
z bakteriami jest dla mnie poten-
cjalnie śmiertelny. Białaczka wróci-
ła, a wraz z nią cały koszmar walki 
o życie. Choć dziś jestem dojrza-
łym człowiekiem, boję się tak sa-
mo jak wtedy, gdy rak przyszedł 
po raz pierwszy… I tak samo jak 
wtedy nie chcę umierać! Teraz jed-
nak moje szanse są mniejsze, a je-
dynym ratunkiem jest przeszczep 
i terapia niezwykle drogim lekiem 
- Blincyto. To moja jedyna szansa... 
Proszę, pomóż mi przeżyć!

Zbiórka dla Dominika pro-
wadzona jest za pośrednictwem 
Fundacji Siepomaga: siepoma-
ga.pl/dominik. [EL] 
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Mowa o ulicy znajdującej się w Grodzi-
sku Mazowieckim, zostanie ona prze-
dłużona do ul. Okulickiego. Ponadto 
planowana jest też budowa miejsc po-
stojowych. W ubiegłym roku informo-
waliśmy o tym, że miasto przymierza się 
do przedłużenia ul. Kierlańczyków. Wte-
dy ogłoszono przetarg na wykonanie 

projektu. Aktualnie gmina szuka wy-
konawcy dla tego zadania. Ulica zosta-
nie przedłużona od ul. Bartniaka do ul. 
Okulickiego. I choć jest to droga lokalna, 
to znajdują się przy niej ważne instytu-
cje m.in. komenda policji i sąd rejono-
wy. Nowy kawałek jezdni ma ułatwić 
poruszanie się w tej części Grodziska 

G R O D Z I S K  M A Z .

Przedłużą  
ul. Kierlańczyków

18:00

wspólne czytanie „Przedwiośnia”

oraz projekcja filmu w reż. Filipa Bajona

16:30

warsztaty dla młodzieży pt. „Obywatel - kto to taki?”

Rejestracja na www.mdkpruszkow.evenea.pl

W programie:

oraz zespół Młodzieżowego Domu Kultury zapraszają na:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41
szczegóły na www.mdkpruszkow.pl

Maksym Gołoś Starosta
Pruszkowski Maria Makowska Przewodnicząca Rady 

Powiatu Pruszkowskiego
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Mazowieckiego. Przedłużenie ul. Kier-
lańczyków to około 100 m nowej na-
wierzchni o szerokości 5,5 m. Jezdnia 
zostanie wykonana z betonu asfaltowe-
go. Nie zabraknie chodników z kostki 
betonowej, miejsc postojowych, odwod-
nienia, oświetlenia. Termin wykonania 
zamówienia określono na 120 dni. [SD] 

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy dróg gminnych nr 311384W (ul. Sochaczewska) 
w Brwinowie i 310108W w Grudowie w ramach inwestycji 
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tras 
rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 
Zadanie I Brwinów – Milanówek Etap I A2 (km 2+254,00 – 
3+086,00)” na dz. nr ew.: 11/1, 7/2, 8/2, 9/2, 4  obr. 2 w Brwinowie 
i dz. nr ew. 10/1, 3/9 obr. Grudów, gm. Brwinów.

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

Miasto Brwinów - obręb 2:

działki nr ew. 11/1, 7/2, 8/2, 9/2, 4/2 (działka powstanie z podziału 
działki 4),  

obręb Grudów:

działki nr ew. 10/1, 3/9.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-15-62. 
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Oświata u progu nowego roku szkolnego
Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Starostwo Powiatu GroDziskiego. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

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

Przed szkołami 
w całej Polsce postawiono 
wyzwanie w postaci 
reformy systemu edukacji. 
Sprawa ta może budzić 
wiele wątpliwości uczniów 
i rodziców, dlatego 
poniżej przedstawiamy, 
jak ona wpłynie na 
strukturę edukacji 
w powiecie grodziskim.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r.
wygaśnie  g imna-
zjum z Zespole Szkół 
Specjalnych im. H. 

Szczerkowskiego w Grodzisku 
Maz., a także zasadnicza szko-
ła zawodowa w tymże Zespole,  
w Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych nr 2 w Grodzisku 
Maz. oraz w Zespole Szkół nr 2

im. gen. J. Bema w Milanów-
ku. Z dniem 1 września 2019 r. 
zostaną przekształcone licea 
ogólnokształcące, w wyniku 
czego edukacja w  nich prze-
dłuży się o rok (będzie więc 
trwała 4 lata); zmiana ta doty-
czy ZS nr 1 w Grodzisku Maz., 
ZS nr 1 oraz ZS nr 2 Milanówku. 
Analogicznie zostanie wydłużo-
ny czas nauki do lat 4 w liceach 
ogólnokształcących dla doro-
słych w ZSTiL nr 2 w Grodzisku 
Maz. oraz w ZS nr 2 w Milanów-
ku. Uczniowie techników będą 
uczyć się przez 5 lat (w ZS nr 1 
i ZSTiL nr 2 w Grodzisku Maz. 
oraz ZS nr 2 w Milanówku).

Dnia 1 września 2020 r. zosta-
nie utworzona Branżowa Szko-
ła II stopnia, w której edukacja 
będzie trwała 2 lata.

Na rok szkolny 2019/2020 
prowadzony będzie podwój-
ny nabór do szkół. Zostaną 
wtedy przyjęci ostatni absol-

wenci gimnazjów oraz pierw-
s i  a b s o l we n c i  8 - le t n i e j 
szkoły podstawowej. Gimnazja-
liści będą kontynuować naukę 

w dotychczasowym 3-letnim li-
ceum ogólnokształcącym, zaś 
ósmoklasiści będą uczyć się 
w liceum 4-letnim. Będzie to 
nie lada wyzwanie, dlatego już 
dziś trzeba myśleć o optymal-
nych rozwiązaniach.

Priorytetem dla władz powia-
tu jest zapewnienie młodzieży 
odpowiednich warunków do 
nauki, dlatego też do subwen-
cji oświatowej powiat dokłada 
z własnych środków ok. 25% jej 
wysokości na zrealizowanie za-
dań w tym zakresie.

Tylko w roku bieżącym po-
wiat przeznaczy 843 000 zł na 
inwestycje i remonty w szko-
łach. Można tu wymienić m.in. 
remont sal dydaktycznych 
i klatki schodowej w Zespole 
Szkół nr 1 w Milanówku (99 504 

zł), ocieplenie elewacji budyn-
ku  Zespołu Szkół nr 2 w Mi-
lanówku (150 000 zł), remont 
nawierzchni boiska w tejże 
szkole (146 361 zł) oraz mo-
dernizację i remont boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSTiL 
nr 2 w Grodzisk Maz. Ważną 
inwestycją obecnie realizowa-
ną jest budowa windy w ZTil 
nr 2 (214 044 zł).

Biorąc pod uwagę wszystkie 
te fakty, należy podkreślić, że 
powiat grodziski dokłada wszel-
kich starań, żeby jak najlepiej 
sprostać wymaganiom narzu-
conym przez reformę systemu 
oświaty oraz zapewnić młodzie-
ży dobre warunki do nauki.

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego

 
 

Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Gminę Brwinów. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść. 

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

W weekend 8-9 września 
2018 r. odbędą się Dni 
Brwinowa. Wśród atrakcji 
m.in. koncerty, teatr ognia, 
uroczystości ofi cjalne 
oraz inscenizacja 
historyczna z udziałem 
grup rekonstrukcyjnych.

S obotę tradycyjnie wy-
pełnią koncerty pod-
czas których zagrają: 
Blues Fathers, Run 

The River, T/Aboret oraz Kape-
la ze Wsi Warszawa. Po części 
muzycznej przyjdzie czas na te-
atr ognia. To wszystko odbędzie 
się na placu położonym miedzy 
ul. Dworską, ul. Marsz. J. Pił-
sudskiego i ul. Przejazd. 

Wcześniej, od godz. 17.00, 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbędzie się Narodowe 

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
zaprasza na
COROCZNE SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMIczytanie „Przedwiośnia” Stefa-

na Żeromskiego.
W niedzielne przedpołudnie 

odbędą się ofi cjalne uroczy-
stości związane z 79. rocznicą 
bitwy pod Brwinowem, która 
została stoczona 12 września 
1939 r. O godz. 10.30 zostanie 
odprawiona msza św. w ko-
ściele pw. św. Floriana. Po niej 
zgromadzeni przejdą przed po-
mnik 36. pułku piechoty Legii 
Akademickiej, gdzie zostaną 
złożone kwiaty.

Kulminacją obchodów będzie 
niedzielna widowiskowa insce-
nizacja historyczna Bitwy pod 
Brwinowem 1939, która odbędzie 
się na placu przy pałacu (wej-
ście bramą od ul. Dworskiej lub 
od ul. Przejazd – tam też będzie 
parking. Nie będzie możliwości 
wejścia od strony parku). (PR)

Dni Brwinowa
Termin spotkania Miejsce spotkania

Krosna 3 września 2018 r. godz. 18.00 Krosna, 
ul. Tęczowa 13

Koszajec 3 września 2018 r. godz. 20.00 Koszajec 20

Falęcin 
i Grudów 4 września 2018 r. godz. 18.00 Falęcin 14

Kotowice 4 września 2018 r. godz. 20.00 Kotowice 3

Domaniew 
i Domaniewek 12 września 2018 r. godz. 18.00 OSP Moszna

Moszna 12 września 2018 r. godz. 20.00 OSP Moszna

Czubin 19 września 2018 r. godz. 18.00 Czubin 9

Biskupice 19 września 2018 r. godz. 20.00 OSP Biskupice

Brwinów 23 września 2018 r. godz. 16.00 OSP Brwinów, 
ul. Pszczelińska 3

Kanie 25 września 2018 r. godz. 19.00 Kanie, Patataj, 
ul. Krótka 9

Owczarnia 27 września 2018 r. godz. 19.00 Owczarnia, świetlica, 
ul. Cyprysowa 4

Parzniew 10 października 2018 r. godz. 19.00
Parzniew, 
Dom Gościnny 
Zalewskich

Otrębusy 12 października 2018 r. godz. 19.00
Otrębusy, Przedszkole 
Samorządowe, 
ul. dr M. Piaseckiego 2A

Brwinów 14 października 2018 r. godz. 16.00
Szkoła 
Podstawowa nr 1, 
ul. Marszałka 
J. Piłsudskiego 11

Żółwin 
i Terenia 15 października 2018 r. godz. 19.00 OSP Żółwin, 

ul. Nadarzyńska 25



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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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)

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy drogi gminnej ul. Pańskiej na odcinku 3-go Maja – 
Poznańska w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

obręb 11 w Pruszkowie: 
działki nr ew.: 278/5, 278/1, 260 (260/1, 206/2), 278/2, 247 (247/1, 247/2), 
248 (248/1, 248/2), 259 (259/1, 259/2), 249 (249/1, 249/2), 245 (245/1, 
245/2), 278/4

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. 
Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały 
pogrubione.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb 11 w Pruszkowie: 
działki nr ew.: cz. 283/7, cz. 283/5, cz. 271/8, cz. 279/11, cz. 279/12, 245/2 
(powstała z podziału dz. 245), cz. 173/30, cz. 279/13, 
obręb 9 w Pruszkowie: cz. 245/7

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-
16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38

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

Firma PROBET zatrudni 
osobę z orzeczeniem 
niepełnosprawności  

do pracy w charakterze 
personelu sprzątającego. 
Oferujemy umowę o prace, 
wynagrodzenie 1800 netto.  

Więcej informacji pod  
numerem 799-014-843

OPS Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy

02-361 Warszawa ul. Przemyska 11
zatrudni

pracowników socjalnych
umowa o pracę, godz. pracy  8-16

Kontakt:
 osrodek@opsochota.waw.pl

tel. 22 822 11 24

SPRZĄTANIE BIURA  
w Pruszkowie w godz. 15-19  

tel. 727 003 831, 
510 011 306

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 121 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 
Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), na okres od 
dnia 20 sierpnia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. zostały wywieszone:
1) wykaz nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę 
Michałowice do oddania w użyczenie; 
2) wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę 
Michałowice do sprzedaży.

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

PARTNER HANDLOWY

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

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

 ► Fryzjerkę zatrudnię lub wynajmę 
stanowisko. Centrum Pruszkowa. 
Tel.: 608-777-747 

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 elektryka ze 
znajomością pras hydraulicznych. 
Praca na część etatu 
w Pruszkowie. 
Tel.: (22) 728-25-00 

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

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

Zatrudnię 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 

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 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 

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 

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

 ► Pani do sprzątania 
w Komorowie jeden dzień 
w tygodniu, w soboty 
tel.: 606-742-496 

 ► 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 

 ► PRACA PRUSZKÓW LUB ŻABIA WOLA. 
Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy 
przy ochronie małej budowy w 
Pruszkowie lub Żabiej Woli.  Nie 
wymagamy doświadczenia. Dobre 
warunki pracy. Tel.: 577-303-512 

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

 ► Szlifi erz: wałki, otwory, płaszczyzny 
– Pruszków tel.: 606-742-496 

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

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

 ► 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

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

Dam pracę
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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy ul. Pruszkowskiej – odcinek od ronda im. Wacława Kowalskiego  
do ronda im. Feliksa Nowosielskiego w Brwinowie. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji:
miasto Brwinów, obręb 12: 
działki nr ew.: 45/2, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
miasto Brwinów, obręb 15: 
działki nr ew.: 3/3 (działka powstała z podziału działki 3/1), 1/4, 2/38, 2/36, 
2/37, 2/39, 2/106, 2/26, 2/27, 2/29, 2/20, 2/41, 7/1 (działka powstała z podziału 
działki 7), 2/42, 2/32, 14/4, 14/2, 14/7, 15/12 (działka powstała z podziału działki 
15/1), 15/13 (działka powstała z podziału działki 15/1), 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 
2/47, 2/48, 2/34, 19/1, 19/3, 19/4, 19/7, 2/16, 20/3 (działka powstała z podziału 
działki 20), 2/49, 2/2, 2/50, 27/3 (działka powstała z podziału działki 27), 33/3, 
34/3 (działka powstała z podziału działki 34/1), 2/51, 2/52, 2/54, 2/55, 2/56, 
2/57, 52, 54, 2/85, 2/86, 2/87, 2/88, 2/89, 2/90, 2/60, 2/61, 2/91, 2/92, 2/93, 2/94, 
2/95, 2/96, 62/6 (działka powstała z podziału działki 62/1), 67/1, 67/3, 69/1 
(działka powstała z podziału działki 69), 2/97, 2/98, 75/1 (działka powstała z 
podziału działki 75), 84/8, 84/6, 85/1 (działka powstała z podziału działki 85), 
2/99, 2/100, 2/101, 2/102, 2/23, 2/68, 2/103, 2/104, 103/3 (działka powstała 
z podziału działki 103/1), 2/70, 2/71, 2/72, 107/1, 108/1 (działka powstała  
z podziału działki 108), 2/24, 2/13, 2/22, 113/1, 113/2, 2/73, 115/3, 116, 2/9, 2/15, 
2/14, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 124/3, 124/4,
miasto Brwinów, obręb 16: 
działki nr ew.: 1/4, 437.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
miasto Brwinów, obręb 12: 
działki nr ew.: 45/2, 1/7, 
miasto Brwinów, obręb 15: 
działki nr ew.: 14/4, 14/2, 14/7, 19/1, 19/3, 19/4, 19/7, 33/3, 52, 54, 67/1, 67/3, 
75/2 (działka powstała z podziału działki 75), 84/8, 84/6, 107/1, 113/1, 113/2, 
115/3, 116.

Nieruchomości lub ich części będące terenami kolejowymi w granicach 
projektowanych linii rozgraniczających stanowiących granicę pasa drogowego,  
niepodlegające podziałowi:
miasto Brwinów, obręb 12:
działka nr ew. 1/10,
miasto Brwinów, obręb 15:
działka nr ew. 1/4.  

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

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy drogi publicznej gminnej – ulicy pułkownika Józefa 
Sułkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

obręb 03 w Piastowie: 
działki nr ew.: 128/1 (działka powstanie z podziału działki 128), 31/27 
(działka powstanie z podziału działki 31/25), 93/2 (działka powstanie  
z podziału działki 93), 483/2 (działka powstanie z podziału działki 483), 
111/3 (działka powstanie z podziału działki 111/1), 69/4 (działka powstanie 
z podziału działki 69/2), 64/1 (działka powstanie z podziału działki 64), 46/1 
i 46/3 (działki powstaną z podziału działki 46), 30/2 (działka powstanie  
z podziału działki 30), 47/1 (działka powstanie z podziału działki 47), 122/1, 
31/3, 123/1, 31/15, 31/2, 88/1, 88/4, 70/1, 31/5, 31/4, 31/20;

obręb 01 w Piastowie: 
działki nr ew.: 57/12, 408/1 (działka powstanie z podziału działki 408), 396/4 
(działka powstanie z podziału działki 396/2), 57/63 i 57/65 (działki powstaną 
z podziału działki 57/60), 400/1 (działka powstanie z podziału działki 400), 
352/1 (działka powstanie z podziału działki 352), 347/5 (działka powstanie 
z podziału działki 347/4), 382/2 (działka powstanie z podziału działki 382), 
429/2, 57/11, 347/3, 57/15, 57/20;

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb 03 w Piastowie: 
działki nr ew.: 110/12, 88/5, 70/2, 63, 466/5, 64/2 (działka powstanie  
z podziału działki 64), 53, 46/2 (działka powstanie z podziału działki 46), 37;

obręb 01 w Piastowie: 
działki nr ew.: 429/8, 399/1, 346/4, 377, 395/2, 401, 57/64 (działka powstanie 
z podziału działki 57/60), 400/2 (działka powstanie z podziału działki 400), 
394/1, 387/2, 387/1, 382/1 (działka powstanie z podziału działki 382), 347/6 
(działka powstanie z podziału działki 347/4), 347/2.

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

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.  
z dnia 2018.08.02), art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t. j. z dnia 
22 06.2018 r.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27),  
zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją nr 1311/18  
z dnia 22.08.2018 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150576W 
ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
gmina Miasto Podkowa Leśna, obręb 2: 238/1, 150 (150/1, 
150/2), 203 (203/1, 203/2), 208 (208/1, 208/2), 206 (206/1, 
206/2), 248
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono 
działki przeznaczone pod drogę. 
Nieruchomości, na których przewiduje się przebudowę 
zjazdów, przebudowę innych dróg publicznych:
gmina Miasto Podkowa Leśna, obręb 2: 237, 239
gmina Brwinów, obręb 16 Owczarnia: 2/13, 2/9, 2/6, 23/1, 2/3. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. 
nr 11).
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty 
Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Grodzisk Mazowiecki 31.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Alabastrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku  

Mazowieckim Uchwały Nr 756/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Odrano-Wola w rejonie ul. Alabastrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:

od północy – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy dz. ew. nr 41/2  
z zachodnią granicą dz. ew. nr 22 następnie po tym przedłużeniu i północnych granicach dz. ew. nr 41/2 i 41/1, 
a następnie po jej przedłużeniu do osi ulicy Osowieckiej;
od wschodu – po osi ulicy Osowieckiej do punktu znajdującego się na przecięciu osi ulicy Osowieckiej oraz 
przedłużenia południowej granicy dz. ew nr 30/14;
od południa – na przedłużeniu południowej granicy dz. ew. nr 30/14, dalej po południowych granicach  
dz. ew. nr 30/14, 30/15, 30/3, 30/18, 30/19, 30/20, 30/24 następnie przez dz. ew. nr 22 do północno-wschodniego 
wierzchołka dz. ew. nr 123 z obrębu ewid. Kałęczyn;
od zachodu – po zachodniej granicy dz. ew. nr 22.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że gmina 
Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  24 września 2018 r. na adres Urząd 
Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 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 nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodzisk Mazowieckiego. 

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Grodzisk Mazowiecki 31.08.2018r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ulic Malarskiej, Barwnej i Laurowej  

w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazo-
wieckim Uchwały Nr 757/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-
-Wola w rejonie ulic Malarskiej, Barwnej i Laurowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:

od północy – po północnej granicy dz. ew. nr 195;
od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 195, 194/1, 193 i 192;
od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 192;
od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 192, 193, 194/2 i 195.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że gmina 
Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym przystąpiła do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 24 września 2018 r. na adres Urząd 
Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 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 nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodzisk Mazowieckiego. 

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 
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