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P R U S Z KÓ W
Samochody ciężarowe blokują 
ul. Lipową w Pruszkowie. 
Mieszkańcy skarzą się na 
utrudnienia w ruchu, straż 
miejska wlepia mandaty, 
ale kierowcy ciężkich wozów 
nic sobie z tego nie robią. 

P raktycznie codziennie na 
ul. Lipowej zablokowany 
jest jeden z pasów ru-
chu. Niezależnie od pory 

dnia jedna nitka jest zastawiona 
przez rozmaite ciężarówki. Często 
kierowcy mogą zobaczyć tu rów-
nież „zaparkowane” naczepy. Cię-
żarówki blokujące pas wywołują 
utrudnienia w ruchu. Jest to od-
czuwalne zwłaszcza w godzinach 

szczytu, bowiem po remoncie 
ul. Lipowa stała się, obok ul. Ar-
mii Krajowej, jednym z głównych 
szlaków dojazdowych do wiaduk-
tu nad torami WKD.  – Ciężarów-
ki notorycznie blokują pasu na 
ul. Lipowej – napisał do nas Pa-
weł i przesłał nam pokaźną do-
kumentację zdjęciową.

Przeglądając fotografi e widać, 
że ciężkie auta blokują raz jeden, 
raz drugi pas ruchu. Niekiedy na 
ul. Lipowej w tym samym czasie 
„zaparkowane” są dwie cięża-
rówki, a sami kierowcy wyko-
nując manewry zwyczajnie nie 
mieszczą się na jezdni i wjeżdżają 
na chodniki.
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Skąd tam tyle ciężkich samo-
chodów? Przy ul. Lipowej pro-
wadzone są trzy duże inwestycje 
mieszkaniowe. Zadania realizo-
wane są przez deweloperów. Co 
pruszkowscy włodarze zamierza-
ją zrobić z tym problemem? 

Okazuje się, że temat noto-
rycznego blokowania ul. Lipowej 
przez ciężkie samochody jest do-

brze znamy miejskim włodarzom. 
– Znamy ten problem. Kierowcy 
samochodów obsługujących bu-
dowy mają obowiązek dojeżdżać 
od strony ul. Pogodnej – mówi 
nam Michał Landowski. Wicepre-
zydent Pruszkowa. Ten postulat, 
choć nie zawsze, ale z reguły jest 
spełniany przez kierowców cięż-
kich samochodów.

Większym problemem jest 
blokowanie pasów ruchu. Kie-
rowcy muszą niekiedy lawirować 

między ciężarówkami. Duże auta 
dodatkowo mocno ograniczają 
widoczność. O stłuczkę lub nie-
bezpieczną sytuację nie trudno. 
Czy władze Pruszkowa mają po-
mysł na rozwiązanie tego pro-
blemu? – Strażnicy miejscy 
monitorują ten teren i wysta-
wiają kierowcom ciężarówek 
mandaty – poinformował nas 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Pojawia się również inny pro-
blem. Ulica Lipowa w ubiegłym 
roku przeszła długo wyczeki-
wany remont. Przy drodze po-
jawiała się ścieżka rowerowe, 
wyremontowano chodniki, po-
prawiono widoczność na nie-
których skrzyżowaniach, a co 
najważniejsze na jedni zosta-
ła ułożona nowa nawierzchnia. 
Miasto dostało na to zadanie 
dofinansowanie, a sama inwe-
stycja pochłonęła 3,1 mln zł. Od 

Dokończenie ze str. 1

– tyle miesięcy (minimum) spędzi za kratami 34-letni  
mężczyzna, który 26 września strzelał z wiatrówki w okna  
liceum im. Tomasza Zana. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu. 

Problem z tirami na Lipowej 

zakończenia prac minął prawie 
rok, a w wielu miejscach już po-
jawiły się nierówności. Pojawia 
się więc pytanie czy ciężarów-
ki nie zniszczą jeszcze bardziej 

Strażnicy miejscy monitorują ten teren 
i wystawiają kierowcom ciężarówek 
mandaty

27.10.2018, Pruszków, Centrum Kultury i Sportu, godz. 17

Wybory samorządowe  
na nowych zasadach. Jakich?

W Y B O R Y
Zbliżają się wybory 
samorządowe.  
21 października wybierzemy 
radnych, wójtów, 
burmistrzów, prezydentów 
miast. W tym roku po raz 
pierwszy na pięcioletnią 
kadencję. A to nie jedyna 
znacząca zmiana. 

M odyfikacje ordy-
nacji wyborczej 
zwykle budzą kon-
trowersje. Nie ina-

czej było w przypadku zmian 
przegłosowanych w parlamencie 

w styczniu tego roku. Nowa ordy-
nacja wprowadza m.in. dwuka-
dencyjność wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Przeciw te-
mu rozwiązaniu głośno prote-
stowało wielu samorządowców. 
Ostatecznie dwukadencyjność 
jednak wprowadzono, ale z waż-
nym zastrzeżeniem. Kadencje bę-
dą się liczyć od tej rozpoczynającej 
się po najbliższych wyborach. Dłu-
goletni włodarze gmin nie zostają 
więc pozbawieni szansy na dal-
sze rządzenie.

Kolejna duża zmiana to wydłu-
żenie kadencji. Wybrani w paź-
dzierniku samorządowcy będą 

pełnić swoje funkcje przez pięć, 
a nie jak było do tej pory, cztery 
lata. Kolejne samorządowe roz-
danie wyborcze odbędzie się więc 
dopiero w 2023 r. 

Nowością, którą zauważymy go-
łym okiem w lokalach wyborczych, 
są przezroczyste urny. To rozwią-
zanie ma wyeliminować możliwość 
manipulacji przy kartach i zapo-
biegać ewentualnym oszustwom. 
W tym samym celu wzmocnio-
ne zostały uprawnienia mężów  
zaufania, którzy będą mogli  
m.in. rejestrować za pomocą urzą-
dzeń nagrywających czynności 
komisji wyborczej. [EL]
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świeżo wyremontowanej dro-
gi? Czy miasto zabezpieczyło 
się na tę ewentualność? – Tak. 
Uzgodniliśmy z deweloperami  
prowadzącymi inwestycje przy 

ul. Lipowej, że wykonamy wspól-
ną komisję. Wszystkie ubytki ma-
ją zostać przez nich naprawione. 
Zwłaszcza, że nie chodzi tu tyl-
ko o zniszczoną nawierzchnię 

drogi. Ciężarówki w kilku miej-
scach zniszczyły również chod-
niki. To wszystko musi zostać 
naprawione – podkreśla Mi- 
chał Landowski. [AZ]
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ZAGŁOSUJ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

OKRĘG NR 1 ŻBIKÓW, GĄSIN, BĄKI

CZYŻEWSKA 
BEATA

MOCZUŁO 
JÓZEF

MALISZEWSKI
MIECZYSŁAW

ŁĘCZYCKA
ANNA

MARGAS 
GRZEGORZ

DUPLICKA 
KATARZYNA

WALL 
KATARZYNA

RUTKOWSKI 
TADUESZ

1 2 3 4

5 6 7 8

OKRĘG NR 2 MALICHY, TWORKI, OSTOJA, 
WYGLĘDÓWEK, PORCELIT, OS. MARII, OS. CEGLANA

LEWAN 
OLGIERD

ZACHARSKI 
RYSZARD

RYBCZYŃSKI 
JACEK

MICHTA 
SABINA

MERCHEL 
KLAUDIA

ZAWADA 
DOROTA

MARCZAK 
KARINA

WACŁAWEK 
HENRYK

1 2 3 4

5 6 7 8

OKRĘG NR 3 ŚRÓDMIEŚCIE, CENTRUM

BISKUPSKI 
KRZYSZTOF

CHLEBIŃSKI 
KAROL

WIŚNIEWSKI 
PAWEŁ

PARYS 
DANUTA

OLSZAK 
JAROSŁAW

SIUDYM 
MARIUSZ

BOĆKOWSKA 
LIDIA

HORBAN 
HANNA

1 2 3 4

5 6 7 8

OKRĘG NR 4 OS. STASZICA, OS. PRUSA

MARCEL 
PIĄTKOWSKI

SZYDŁAK 
KRYSTYNA

KULPA 
EUGENIUSZ

OSIŃSKI 
JÓZEF

DUBIEL 
MAGDALENA

CZUBEK 
DOMINIK

DOBROWOLSKA 
JULITA

1 2 3 4

5 6 7

Sfinansowano ze środków KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

KANDYDACI DO RADY
MIASTA PRUSZKOWA

PROSIMY O PAŃSTWA GŁOS!LISTA NR 18
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Gwarantuję wprowadzenie w Pruszkowie  
5 Nowych Programów RZĄDU PREMIERA MORAWIECKIEGO

         CZYSTE  
      POWIETRZE

DOMY SENIORA 
 I PLACE ZABAW

RENOWACJA 
DWORCÓW

100 
MEGABITÓW

BUDŻETY 
OBYWATELSKIE

+  PROGRAM CIEPŁY DOM  
OBEJMUJĄCY DOFINANSOWANIE:  
+ NOWYCH INSTALACJI C.O. 
+  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH  

I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
+ WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA
+ WYMIANY STARYCH PIECÓW I KOTŁÓW 
+ ZAKUPU NOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
+ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

+ PROGRAM „SEGREGUJESZ - PŁACISZ MNIEJ” 

+  2 x WIĘCEJ ŚRODKÓW  
NA DOMY SENIORA

+  500 MLN ZŁ NA  
PLACE ZABAW

+ OŚRODKI SPORTOWE
+ SIŁOWNIE PLENEROWE

+ NOWOCZESNA GMINA
+  POPRAWA STANU  

CHODNIKÓW, DWORCÓW 
KOLEJOWYCH

+  WIĘCEJ POŁĄCZEŃ  
AUTOBUSOWYCH

+  4 MLD ZŁ NA BUDOWĘ  
SZEROKOPASMOWEGO  
INTERNETU DLA 20 TYS. 
SZKÓŁ I WSZYSTKICH GMIN  
NA 100-LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

+  300 MLN ZŁ WIĘCEJ NA 
WSPARCIE BUDŻETÓW  
OBYWATELSKICH  
W RAMACH PROGRAMU  
„MIESZKASZ DECYDUJESZ”
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Oni chcą rządzić gminami 
W Y B O R Y 

Wybory samorządowe 
zbliżają się wielkimi 
krokami. Już 21 października 
mieszkańcy zdecydują, 
kto przez następne 
pięć lat będzie rządził 
w ich gminie. 

P aństwowa Komisja Wy-
borcza na swoich stro-
nach zaktualizowała 
już listy kandydatów. 

Postanowiliśmy więc sprawdzić, 
kto kandyduje na najważniejsze 
stanowisko w każdej z gmin na-
szego regionu. 

Tu o fotel prezydenta w Prusz-
kowie walczy pięciu kandydatów. 
O reelekcję ubiega się Jan Starzyń-
ski obecny prezydent. Jego rywa-
lami w walce o prezydencki fotel 
są: Konrad Sipiera, Paweł Makuch, 
Piotr Bąk oraz Robert Bąkiewicz. 
Tak duża liczba konkurentów mo-
że sprawić, że pruszkowianie do 
wyborczych urn pójdą dwa razy. 
Cztery lata temu w Pruszkowie 
również startowało pięciu kan-
dydatów, co dało nam drugą turę. 
Wtedy Jan Starzyński rywalizował 
z Maksymem Gołosiem.

Mieszkańcy Piastowa również 
mają szeroki wachlarz wyboru. 
Grzegorz Szuplewski zdecydo-
wał się walczyć o druga kaden-
cję. Jego rywalami są Magdalena 
Bonarowska, Przemysław Worek 
oraz Krzysztof Smolaga. Ostatni 
z kandydatów jest znany miesz-
kańcom z funkcji wiceburmistrza 
Piastowa. Tę funkcję pełnił czte-
ry lata temu gdy burmistrzem był 
Marek Kubicki. 

Wydawało się, że w Brwinowie 
nie znajdzie się nikt, kto chciałby
w wyborach konkurować z urzę-
dującym od dwóch kadencji Ar-
kadiuszem Kosińskim. Jednak 
w wyborcze szranki stanie z nim 
Karol Kühn. W gminie Michało-
wice o fotel wójta gminy ubie-
ga się trzech kandydatów. To 
urzędujący wójt Krzysztof Grab-
ka oraz Małgorzata Pachecka 
i Leszek Biera. 

W Nadarzynie również zmierzy 
się trzech kandydatów. Dla wybra-
nego kilka miesięcy temu wójta 
Dariusza Zwolińskiego paździer-
nikowe wybory będą swoistym 
sprawdzianem. Jego kontrkandy-
daci to Dawid Koper oraz Krzysz-
tof Brański. W Raszynie walka 

rozegra się między dwoma kan-
dydatami.O głosy mieszkańców 
zabiegają urzędujący Andrzej 
Zaręba oraz Dariusz Wieteska. 

W Grodzisku Mazowieckim 
również kandydują dwie osoby. 
Rywalem urzędującego w Gro-
dzisku od 24 lat Grzegorza Be-
nedykcińskiego będzie zaledwie 
27 letni Łukasz Lewandowski. 
W Milanówku walczy pięciu kan-
dydatów. Wiesława Kwiatkow-
ska w wyścigu na najważniejsze 
stanowisko w gminie zmierzy się 
z Małgorzatą Tębińską, Jarosła-
wem Paćko, Piotrem Remiszew-
skim i Marcinem Tylczyńskim. 
W Podkowie Leśnej o reelekcję 
ubiega się Artur Tusińki. Jego ry-
walką będzie Agnieszka Szonert. 

W Baranowie o fotel wójta 
walczy Andrzej Kolek oraz Wal-
demar Brzywczy. Ciekawie za-
powiada się głosowanie w Żabiej 
Woli. Tu o wybór na stanowisko 
wójta oprócz urzędującej Hali-
ny Wawruch ubiegają się Beata 
Studniarek, Piotr Rybka oraz 
Piotr Rozbiegała. W Jaktorowie 
do wyścigu o fotel wójta zgłosili 
się Maciej Śliwerski, Anna Gasio-
rowska oraz Adam Banaszek. [AZ] 

Kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów
POWIAT PRUSZKOWSKI

POWIAT GRODZISKI

BARANÓW
• BRZYWCZY Waldemar (KWW Postęp)
• KOLEK Andrzej (KWW „Razem Dla Gminy Baranów”)

JAKTORÓW
• BANASZEK Adam (KWW Uczciwi i Bezpartyjni)
• GĄSIOROWSKA Anna (KWS Porozumienie Inicjatyw 

Społecznych)
• ŚLIWERSKI Maciej (KWW Wydmy Międzyborowskie)

PODKOWA LEŚNA
• SZONERT Agnieszka (KWW Podkowa Dla Pokoleń)
• TUSIŃSKI Artur (KWW Mieszkańcy dla Podkowy)

MILANÓWEK
• KWIATKOWSKA Wiesława (KWW Wiesławy 

Kwiatkowskiej – Decydujmy Razem)

• PAĆKO Jarosław (KWW Projekt Milanówek)
• REMISZEWSKI (KWW „Piotra Remiszewskiego”)
• TRĘBIŃSKA (KWW Milanowianie)
• TYLCZYŃSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość)

GRODZISK MAZ.
• BENEDYKCIŃSKI Grzegorz (KWW Ziemia Grodziska)
• LEWANDOWSKI Łukasz (KW Prawo i Sprawiedliwość)

ŻABIA WOLA
• ROZBIEGAŁA Piotr (KWS Porozumienie Inicjatyw 

Społecznych)
• RYBKA Piotr (KW Prawo i Sprawiedliwość)
• STUDNIAREK Beata (KWW Czas na Zmiany)
• WAWRUCH Halina (KWW Nasza Gmina Wspólna 

Sprawa)

BRWINÓW
• KOSIŃSKI Arkadiusz (KWW Arkadiusza Kosińskiego 

„Dobro Wspólne)
• KÜHN Karol (KW Prawo i Sprawiedliwość)

MICHAŁOWICE
• BIERA Leszek (KWW Wybieramy)
• GRABKA Krzysztof (KWW „Przyszłość Gminy”)
• PACHECKA Małgorzata (KWW Przyjazna Gmina)

NADARZYN 
• BRAŃSKI Krzysztof (KW Prawo i Sprawiedliwość)
• KOPER Dawid (KWW Dawida Kopra)
• ZWOLIŃSKI Dariusz (KWW Dariusza Zwolińskiego)

PIASTÓW
• BONAROWSKA Magdalena (KKW Platforma.

Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
• SMOLAGA Krzysztof (KWW Porozumienie dla 

Piastowa)
• SZUPLEWSKI Grzegorz (KWWNasz Piastów – 

Wspólnota Samorządowa)
• WOREK Przemysław (KW Prawo i Sprawidliwość)

PRUSZKÓW
• BĄK Piotr (KKW Platforma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)
• BĄKIEWICZ Robert (KWW Porozumienie Narodowo-

Patriotyczne Pruszków)
• MAKUCH Paweł (KW Wspólnie Pruszków Rozwijamy)
• SIPIERA Konrad (KW Prawo i Sprawiedliwość)
• STARZYŃSKI Jan (KWW Samorządowe Porozumienie 

Pruszkowa)

RASZYN
• WIETESKA Dariusz (KWW Wspólnota Gminy Raszyn)
• ZARĘBA Andrzej (KW Prawo i Sprawiedliwość)

W Y B O R Y

Uruchomiliśmy 
przedwyborcze sondy

Samorządowa kampania wyborcza nabie-
ra tempa. Znamy już wszystkich kandyda-
tów na wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast i gmin. Wiadomo także kto będzie 
ubiegał się o mandat radnego. Najwięcej 
emocji budzi jednak wyścig o fotel włoda-
rza. Dlatego specjalnie dla naszych czytelni-
ków uruchomiliśmy przedwyborcze sondy, 

które znajdziecie na portalu WPR24.pl. 
Mieszkańcy każdej z gmin naszego regionu 
znajdą tam sondaż dla siebie. Do momen-
tu zamknięcia tego wydania Gazety WPR 
w sondzie dotyczącej Pruszkowa wzięło 
udział ponad 2 tys osób. Kto z kandyda-
tów cieszy się największym poparciem? 
Sprawdźcie na WPR24.pl.  [EL] 
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HALINY 
GÓRNIAK-
USZYŃSKIEJ,

listy nr 4,  

      poz. 2

Zbigniew Makowski 
– Radny Powiatu 
Pruszkowskiego

Szanowni Państwo,
Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor-Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor-Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor
mować Państwa, że ze względu na stan zdrowia w tegorocznych 
wyborach nie będę startował do samorządu powiatowego.

Zdecydowałem więc 
o poparciu mojej koleżanki 

HALINY 
GÓRNIAK-
USZYŃSKIEJ,
kandydatki do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego 
reprezentującej 
Komitet Wyborczy 
KOALICJA 
OBYWATELSKA 

listy nr 4,  

      poz. 2
Proszę Państwa 
– głosujmy na 
kompetencje i uczciwość!

Zbigniew Makowski 
– Radny Powiatu 
Pruszkowskiego

wyborach nie będę startował do samorządu powiatowego.

Zdecydowałem więc 
o poparciu mojej koleżanki 

HALINY 
GÓRNIAK-
USZYŃSKIEJ,
kandydatki do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego 
reprezentującej 
Komitet Wyborczy 
KOALICJA 
OBYWATELSKA 

z    z    listy nr listy nr 
            poz. 

Proszę Państwa 
– głosujmy na 
kompetencje i uczciwość!

Zbigniew Makowski 
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G R O D Z I S K  M A Z .
W nocy z 2 na 3 
praździernika 
w budynku przy 
ul. Sienkiewicza 
w Grodzisku Mazowieckim 
zapłonął drewniany dach. 

Z ogniem walczyło sześć 
zastępów straży po-
żarnej. Sytuacja wy-
glądała dość groźnie. 

Z pobliskich zabudowań ewaku-
owano mieszkańców. – Zgłosze-
nie otrzymaliśmy o godz. 23.36. 
Po dojeżdzie na miejsce stwier-
dzono, że pali się drewniany 
dach na budynku dwukondy-
gnacyjnym. Był to budynek go-
spodarczy, ale znajdujący się 
w starej zabudowie kamienicy. 

Z uwagi na to, że panowało bar-
dzo duże zadymienie, podjęto 
decyzję o ewakuacji 26 osób 
z pobliskich budynków miesz-
kalnych. Jedna osoba została 

Nocny pożar w Grodzisku Mazowieckim
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przewieziona do szpitala z powo-
du problemów kardiologicznych 
związanych ze stresem. W dzia-
łaniach gaśniczych brało udział 
sześć zastępów straży pożarnej 

–  informuje bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, zastępca komen-
danta Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim. [EL] 

Konsultacje zakończone. 
Miasto odstępuje od inwestycji 

P I A S TÓ W
Piastowski magistrat 
podsumował konsultacje 
społeczne w sprawie 
przebudowy ciągu ulic 
Barcewicza – Ogińskiego 
– Żółkiewskiego. 
– Mimo niskiej frekwencji 
oraz tego, że wynik 
konsultacji, zgodnie 
z prawem, nie jest 
wiążący – zostanie 
on wzięty pod uwagę
– informują urzędnicy 
z Piastowa. 

P l any przebudowy 
wspomnianego ciągu 
drogowego pojawiły 
się w ubiegłym roku. 

Mieszkańcy chcą remontu, ale 
nie godzą się na rozwiązania 
zaproponowane przez projek-
tantów. Swoje zdanie wyra-
zili już na dwóch burzliwych 

spotkaniach oraz w zakończo-
nych na początku września kon-
sultacjach społecznych. 

Piastowski magistrat właśnie 
podsumował konsultacje i zli-
czył ankiety złożone w urzędzie. 
– Konsultacje trwały w dniach 

ciągu ulic. W przypadku ankiet 
złożonych do urny niewielka ich 
większość wskazuje na popar-
cie dla tej inwestycji. W przy-
padku opinii dostarczonych 
przez stowarzyszenie większość
jest przeciwnego zdania – czy-
tamy w komunikacie. 

Urzędnicy podkreślają, że an-
kiety muszą przejść jeszcze 
ostateczną weryfi kację. Miasto 
chce bowiem ysprawdzić czy 
osoby, które wypełniły i złoży-
ły ankiety to mieszkańcy Piasto-
wa. Jednocześnie urząd zazna-
cza, że wynik konsultacji nie 
jest wiążący, co zaznaczał rów-
nież burmistrz Piastowa Grze-
gorz Szuplewski na spotkaniach. 
Mimo to zdanie mieszkańców zo-
stało wzięte pod uwagę. – Ozna-
cza to odstąpienie od realizacji 
inwestycji w formie przedstawio-
nej podczas konsultacji – dekla-
ruje urząd. [AZ] 
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25 czerwca – 10 września. Zło-
żono w nich około 1500 ankiet. 
Ponad 300 wrzucono do urny 
w Urzędzie Miejskim i około 1200 
dostarczyli przedstawiciele sto-
warzyszenia sprzeciwiającego 
się idei budowy przedmiotowego P R U S Z KÓ W

Młody mężczyzna, który 
strzelał z wiatrówki 
w okna szkoły Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. T. Zana w Pruszkowie 
został zatrzymany. 
Najbliższe dwa miesiące 
spędzi w areszcie. 
Grozi mu do pięciu lat 
pozbawienia wolności. 

P rzypomnijmy, że do 
zdarzenia doszło 
w środę (26 września) 
przed południem. 

Nieznana osoba strzelała 
w okna liceum przy ul. Daszyń-
skiego, a w tym czasie trwały 
lekcje. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało.

– Mundurowi po przybyciu 
na miejsce niezwłocznie usta-
lili świadków, a następnie lokal, 
z okien którego padły strza-
ły. Policjanci udali się do tego 
mieszkania. Kiedy funkcjonariu-
sze weszli do mieszkania zastali 
śpiącego mężczyznę – informuje 

podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Chwilę później przebadano 
mężczyznę alkomatem. Wynik? 
To ponad 2,7 promila alkoholu 
w organizmie. Podczas przeszu-
kania lokalu policjanci znaleźli 
pod wanną broń pneumatycz-
ną, kilkanaście zapasowych na-
bojów gazowych i śrut.

– Wszystkie rzeczy zostały 
zabezpieczone, a mężczyzna 
zatrzymany i przewieziony do 
komendy. 34-latek po wytrzeź-
wieniu usłyszał dwa zarzuty: 
narażenia na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo oraz uszko-
dzenia mienia. Przyznał się do
zarzucanych mu czynów – za-
znacza podkom. Karolina Kań-
ka. – Swoje zachowanie tłu-
maczył dużą ilością spożytego 
alkoholu – dodaje.

Na tę chwilę Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie zastosował wo-
bec podejrzanego środek zapo-
biegawczy w postaci aresztu na 
okres dwóch miesięcy. [SD]

Strzelał w okna szkoły, 
został aresztowany 
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– Widać, że ludzie wolą autobusy. Będziemy więc starać się wzmocnić 
linię ZP, żeby autobusy kursowały co 7 minut, nie co 10. Zgłosimy tę 
sprawę w ZTM. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o zastępczej linii autobusowej ZP
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S P O R T
W minoną sobotę 
(29 września) pierwsze 
w tym sezonie spotkanie 
rozegrały koszykarki 
Panattoni Europe 
Lider Pruszków. Tego 
samego dnia na własnym 
stadionie Znicz podejmował 
Olimpię Elbląg. 

D la pruszkowskich ko-
szykarek mecz z Mon 
Pol Płock stanowił 
inaugurację rozgry-

wek pierwszej ligi kobiet w sezo-
nie 2018/2019. I choć początkowo 
nie układał się pomyślnie, Lider-
ki nie dały sobie odebrać zwy-
cięstwa na własnym parkiecie. 
Przeciwniczki z Mon Pol Płock 
do domu wróciły pokonane 64:76.

Punkty dla Lidera zdobywa-
ły: K. Sosnowska 20, M. Marci-
niak 17, A. Kędzierska 11, A. Szcze-
panik 8, K. Szyller 5, M. Bieniek 
4, M. Mistygacz 4, A. Myślak 3, 
K. Dzierbicka 2, K. Zaborska 2, 
K. Krajewska 0, A. Wawrzyniak 
0. Remisem muszą się zadowolić 

Liderki wygrywają, Znicz remisuje

piłkarze Znicza Pruszków, którzy 
podejmowali drużynę Olimpii El-
bląg. – Kolejny remis na stadionie 
przy Bohaterów. Podopieczni tre-
nera Andrzeja Prawdy nie podoła-
li zespołowi z ostatniego miejsca 
w tabeli i nie wywalczyli 3 punktów 
na swojej murawie. Mimo walki 

do samego końca, mimo wie-
lu sytuacji nie udało się wygrać. 
Olimpia pokazała, że po zmianach 
w sztabie szkoleniowym odżywa 
i chce wrócić do gry. Goście za-
ciekle się bronili ale i atakowa-
li. Pierwszą bramką pokazali, że 
są groźnym rywalem. Gola dla 
Olimpii w 45' strzelił Mateusz 
Szmidt. Druga połowa należała 
w pełni do gospodarzy. Sytuacja 
za sytuacją, pełna przewaga po 
stronie Znicza. W 85' celny strzał 
oddał Dariusz Zjawiński. Mimo 
groźnych uderzeń pod bram-
ką gości, nie udało się zmienić 
wyniku na 2:1. Znicz zremisował 
– 1:1 – relacjonuje klub.

Kolejny mecz złoto-czerwo-
ni rozegrają 6 października. Ich 
przeciwnikiem będzie KS Roz-
wój Katowice. [EL] 
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Bilet metropolitalny 
dla Pruszkowa i Nadarzyna 

R E G I O N
Mieszkańcy Pruszkowa 
i Nadarzyna mogą 
już korzystać ze 
zniżek na zakup 
biletów okresowych 
w ramach programu 
„Warszawa+”.

Z godnie z zapowiedzia-
mi, władze Pruszkowa 
dopełniły formalności 
związanych z umową 

z ZTM. Od 1 października po-
siadacze Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca za bilety okresowe 
płacą mniej. Bilet 30-dniowy 
imienny kosztuje 180 zł, po przy-
stąpieniu do programu mieszka-
niec zapłaci za niego 150 zł. Bilet 

ulgowy odpowiednio kosztuje 
90 zł, ale posiadacz karty zapła-
ci 75 zł. Bilet 90-dniowy imienny 
na obie strefy normalnie kosztu-
je 460 zł, w ramach „Warszawa+” 
będzie to koszt  390 zł. Ten sam 
bilet w taryfi e ulgowej kosztu-
je 230 zł, z kartą 195 zł. Różnicę 
w cenie biletów pokryje miasto. 
Tańsze bilety programu „War-
szawa +” mogą być kodowane 
wyłącznie na spersonalizowa-
nej Warszawskiej Karcie Miej-
skiej (czytaj obok).

Kilka dni wcześniej do pro-
gramu „Warszawa+”  przystąpił 
Nadarzyn. Tam również warun-
kiem skorzystania ze zniżek jest 
posiadanie Karty Nadarzyniaka. 
– Od 28 września obowiązuje 

oferta „Warszawa +”. Oznacza 
to, że mieszkańcy Gminy Nada-
rzyn posiadający spersonali-
zowaną Kartę Nadarzyniaka 
będą płacili mniej za bilety 30- 
i 90-dniowe. Dariusz Zwo-
liński, wójt gminy Nadarzyn 
wraz ze skarbnik Magdale-
ną Sieczką podpisali stosowne 
porozumienie z Zarządem Trans-
portu Miejskiego w Warsza-
wie. Co istotne, Gmina Nadarzyn 
dofi nansowuje ofertę „Warsza-
wa +” zgodnie z III, najwyższym, 
poziomem dopłat. W związku 
z tym w przypadku 30-dniowego 
normalnego biletu na dwie stre-
fy mieszkańcy zapłacą 120 zł, zaś 
za 90-dniowy 330 zł – informuje
nadarzyński urząd gminy. [EL] 

ZT
MTańszy bilet zakodujesz 

tylko na nowej karcie

P R U S Z KÓ W
Od 1 października 
mieszkańcy Pruszkowa 
mogą kupować tańsze 
bilety wydawane przez 
warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego. 
Pojawił się jednak problem 
z kodowaniem biletów 
na „starej” Warszawskiej 
Karcie Miejskiej.

O co chodzi? – Byłam
w Warszawie w Punk-
cie Obsługi Pasaże-
rów i chciałam za-

kodować tańszy bilet, bo Prusz-
ków dołączył do biletu metro-
politalnego. Odeszłam jednak 
z kwitkiem, bo pan z obsługi po-
wiedział, że mam złą Warszaw-
ską Kartę Miejską. Kłopot jednak 

w tym, że w żadnym z komuni-
katów nie było informacji, że 
karta musi być wyrobiona na 
nowo. Może warto poruszyć ten 
temat, bo mamy początek miesią-
ca i wiele ludzi będzie chciało ku-
pić nowe bilety i tak jak ja odejdą 
z niczym – usłyszeliśmy od jednej 
z czytelniczek, która zadzwoni-
ła do nas na telefon kontaktowy. 

Faktycznie komunikat na 
stronie pruszkowskiego magi-
stratu nie wskazuje jednoznacz-
nie na konieczność wyrobienia 
WKM na nowym wzorze. – Tań-
sze bilety z oferty „Warszawa +” 
mogą być kodowane wyłącznie 
na spersonalizowanej Warszaw-
skiej Karcie Miejskiej – czyta-
my we wzmiance. 

Wszyscy posiadacze WKD karty 
spersonalizowane mają, bowiem 

wymóg posiadania biletu ze zdję-
ciem ZTM wprowadził już dawno. 
Okazuje się, że „personalizacja” 
polega na wyrobieniu WKD na 
specjalnym wzorze. – Tańsze 
bilety mogą być kodowane tyl-
ko na kartach z herbem miasta 
Pruszkowa. Dlatego wszyscy ci, 
którzy mieli już Warszawką Kar-
tę Miejską muszą ją wyrobić na 
nowo. To jest pomysł i wymóg 
ZTM nie nasz – poinformował 
nas Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Nowe WKM można wyrobić 
w Pruszkowie w budynku Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego. 
Punkt działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 – 20.00 
w pokoju nr 85 na parterze budyn-
ku. Niestety na miejscu nie moż-
na od razu zakodować biletu. [AZ] 
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Atrakcyjne ceny

Szeroki zasięg 

Skuteczna kampania

200 punktów dystrybucyjnych

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Jolanta Ratkowska 882 062 932
Katarzyna Szulc-Ganowska 881 918 888

Kompleksowe BADANIA SŁUCHU

Współpraca
z NFZ

Ponad 450
lokalizacji w Polsce
Tysiące zadowolonych
pacjentów25 lat tradycji

Zapraszamy do naszego gabinetu na
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Oddział w Pruszkowie:

ul. Drzymały 23
wejście od Al. Niepodległości, parter
tel. 509 853 674, 508 046 733, 22 723 43 30

Czynne:  poniedziałek ............ 8:00-17:00
wtorek, środa .......... 8:00-18:00
czwartek, piątek ..... 8:00-16:00

Reklama
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Kocie piękności 
w Pruszkowie 

Wystawa Kotów Rasowych po-
wraca do Pruszkowa. W pierwszy 
październikowy weekend kocie pięk-
ności opanują halę Znicz w Prusz-
kowie. Na to wydarzenie czekają 
wszyscy miłośnicy kotów. Wysta-
wa Kotów Rasowych na trwałe zapi-
sała się w kalendarzu pruszkowskich 

wydarzeń. Impreza cieszy się spo-
rym zainteresowaniem mieszkań-
ców, którzy chętnie odwiedzają 
halę Znicz i podziwiają kocie pięk-
ności. Jedne są puchate,  drugie 
krótkowłose, a trzecie całkiem łyse. 
W prążki, łatki, plamki, ciapki lub o 
pięknej jednolitej sierści. Wszystkie 

są przepiękne. Wielu wystawców dba 
nie tylko o to, by koty prezentowały 
się nienagannie, ale również przykła-
da się do wystroju klatki na wystawie. 
Wystawa Kotów Rasowych w Prusz-
kowie odbędzie się 6 i 7 październi-
ka na hali Znicz w Pruszkowie  (Boha-
terów Warszawy 4).  [AZ] 
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Pruszkowscy koszykarze 
zaczynają sezon

KO N C E R T
Pamiętacie Kacpra?  
To przesympatyczny 
chłopiec z Brwinowa, 
który zmaga się  
z autyzmem.  
Już 7 października 
odbędzie się 
charytatywna  
muzyczna gala,  
w trakcie której  
zbierane będą  
pieniądze na jego 
rehabilitację. 

T o już nie pierwsza  
muzyczna impreza 
organizowana dla 
chłopca. W ubie-

głym roku podobna impreza 

InVox, B-QLL, Zespół The 
Lovers, Enjoy, DBOMB, Tar-
zan Boy, Dagmara, Formacja 
M-Power. Koncerty to nie je-
dyne atrakcje przygotowane 
dla gości. Nie zabraknie też 
animatorów, malowania bu-
ziek, mobilnego planetarium 
czy pokazów iluzjonisty. Ła-
suchy będą mogły skoszto-
wać waty cukrowej, a na 
dzieci będą czekały koloro-
we dmuchańce. – Oczywiście 
odbędą się również licytacje 
wspaniałych przedmiotów 
spotykanych i tych nie spo-
tykanych na rynku. Również 
zaproszenia na telewizyjne 
programy „na żywo” – pod-
kreślają organizatorzy. [AZ] 

Zagrają dla Kacpra. Tym razem w Raszynie 
odbyła się w Brwinowie. Tym 
razem wydarzenie przenosi 
się do Raszyna. 

Już 7 października o godz. 
14.00 w hali przy ul. Szkol-
nej 2 w Raszynie rozpocz-
nie się pod szyldem „Gramy 
dla Kacpra”. – Zapraszamy 
wszystkich i bez wyjątku na 
koncert „Gramy dla Kacpra”, 
atrakcje jakie przewidzie-
liśmy na ten dzień to kon-
certy zespołów znanych ze 
sceny muzycznej – zachęca- 
ją organizatorzy. 

Kogo zobaczymy na sce-
nie? Lista artystów jest 
całkiem pokaźna: E-ma-
ill Zespół, Cliver, Isabella, 
MARKUS P, Claudi, Sonar, 

Mniej autobusów ZP.  
„Jak sardynki w puszce”

P R U S Z KÓ W 
Od poniedziałku,  
1 października,  
autobusy linii ZP  
kursują tylko w godzinach 
szczytu. Pasażerowie 
alarmują, że kursów  
jest za mało. „Tłok,  
ścisk, jak sardynki  
w puszce” – narzekają. 

W czasie zamknię-
cia szlaku kolejo-
wego autobusy ZP 
stanowiły główny 

środek transportu dla podróż-
nych z Pruszkowa. Po wznowie-
niu ruchu pociągów okazało się, 
że korzystanie z linii ZP dla wielu 
osób nadal jest wygodniejsze niż 

przedzieranie się przez rozkopa-
ną pruszkowską stację.

Przez pierwszy tydzień po 
wznowieniu ruchu pociągów 
autobusy ZP kursowały tak jak 
w czasie zamknięcia szlaku ko-
lejowego. Od poniedziałku, 1 paź-
dziernika, jest ich zdecydowanie 
mniej. Dlaczego? – Linie autobu-
sowe zastępcze zostały urucho-
mione na czas robót kolejowych 
i braku połączenia kolejowego. 
Podstawą komunikacji War-
szawa-Pruszków jest transport 
szynowy, w przypadku Zarzą-
du Transportu Miejskiego Szyb-
ka Kolej Miejska (również przed 
remontem kolejowym nie było 
połączenia autobusowego). Jest 
on sprawniejszy niż autobusowy 

siłę chcą nas zmusić, żebyśmy jeź-
dzili pociągami, a proszę zobaczyć 
jak wygląda stacja. To plac budo-
wy. Rozkład jazdy też pozostawia 
wiele do życzenia. A jeszcze likwi-
dują ZP. Od poniedziałku w au-
tobusach panuje straszny ścisk, 
widać jak wiele osób z nich ko-
rzysta. Jeździmy jak sardynki, bo 
kolejarze traktują nas jakby było 
im wszystko wolno – oburza się 
jedna z pasażerek.

Interwencję w sprawie linii ZP 
obiecują władze Pruszkowa. – Wi-
dać, że ludzie wolą autobusy. Bę-
dziemy więc starać się wzmocnić 
tę linię, żeby autobusy kursowały 
co 7 minut, nie co 10. Zgłosimy tę 
sprawę w ZTM – zapewnia An-
drzej Kurzela. [EL] 
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bo nie jest wrażliwy na ruch na 
drodze i utrudnienia, które się 
w nim pojawiają. Dlatego po 
przywróceniu ruchu pociągów 
linie zastępcze są likwidowa-
ne. Pozostawiamy ZP w ogra-
niczonym zakresie bo na razie 
są w niej pasażerowie. Spodzie-
wamy się jednak, że po unor-
mowaniu się sytuacji na kolei 
pasażerowie przesiądą się do 
pociągów – mówi Tomasz Ku-
nert, rzecznik prasowy ZTM.

Tyle w teorii. Z głosów jakie do-
cierają do naszej redakcji wyni-
ka jednak, że wiele osób mając do 
wyboru: autobus ZP czy tor prze-
szkód w postaci infrastruktury na 
pruszkowskiej stacji, zdecydowa-
nie woli podróż autobusem. – Na 

M I L A N Ó W E K
Będzie to 2. edycja dnia 
otwartego w milanowskim 
schronisku. W niedzielę, 
7 października, na 
uczestników będzie 
czekała masa atrakcji  
m.in. loteria fantowa, 
konkursy dla najmłodszych, 
fotobudka, prelekcja 
lekarza weterynarii,  
pokaz psich sztuczek  
i wiele więcej. 

S tart imprezy o godz. 
10.00. Przy ul. Brwi-
nowskiej 48 w Mi-
lanówku zbiorą się 

wszyscy psiarze, kociarze i in-
ne zwierzolubne osoby. Przede 
wszystkim warto zaznaczyć, że 
czworonogi ze schroniska ucie-
szą się z prezentów, dlatego ze 
strony organizatorów pojawiła 
się prośba o przyniesienie po-
darków. Mogą to być: żwacze wo-
łowe, mokra karma, preparaty na 

pchły i kleszcze oraz duże garn-
ki na wodę (mogą być używane, 
lecz w dobrym stanie).

A co takiego będzie czekało  
na wszystkich, którzy zjawią 
się w najbliższą niedzielę? Dla 
najmłodszych przygotowano 
malowanie buziek i warszta-
ty z robienia baniek mydlanych 
z Teatrem Ognia Circus Maxi-
mus. Nie obędzie się bez stoisk 
ze schroniskowymi gadżeta-
mi, grawerowaniem adresatek, 
gastronomicznych i minikier-
maszu książek. O godz. 11.00 
odbędzie się prelekcja leka-
rza weterynarii. Dowiecie się 
co zrobić gdy zaginie zwierzę 
lub gdy znajdziesz zagubione-
go czworonoga, jak bezpiecznie 
witać się z psem i czym jest wo-
lontariat w schronisku.

Podczas imprezy zostanie 
wytłumaczony cały proces ad-
opcji. Może to będzie dobra 
okazja żeby poznać swojego 
futrzastego przyjaciela? [SD]

Schronisko w Milanówku 
organizuje dzień otwarty 
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To będzie inauguracja sezonu 
2018/2019 w Pruszkowie. Pierwszym 
rywalem Elektrobud-Investment ZB 
jest FutureNet Śląsk Wrocław. Mecz 
odbędzie się już w piątek! 5 październi-
ka koszykarze z Pruszkowa będą mieć 
okazję do odegrania się. W I Memo-
riale Adama Wójcika 2018 nasz klub 

przegrał z FutureNet Śląsk Wrocław 
89:77. Jednak nie ma się czego wsty-
dzić, bo FutureNet wygrał cały memo-
riał. Jak będzie wyglądało ponowne 
spotkanie tych drużyn? Przekonacie 
się już w piątek. Ponadto pruszkowski 
klub koszykarski szykuje coś specjalne-
go dla swoich kibiców. – Warto przyjść 

do Hali Znicz kilka minut wcześniej, po-
nieważ przed pierwszym gwizdkiem 
planujemy małą uroczystość zwią-
zaną z historią klubu – zapowiada-
ją organizatorzy. Mecz odbędzie się 
w piątek o godz. 18.00. Miejsce spo-
tkania to Hala Znicz w Pruszkowie 
przy ul. Bohaterów Warszawy 4. [SD] 
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12:00
oficjalne otwarcie

12:30-14:00
zabawy dla dzieci (animacje i malowanie buziek

poprowadzi Art-Animator) oraz warsztaty 
ekologiczne “PRZYNIEŚ GRATY, ZABIERZ KWIATY”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA OTWARCIE  

PARKU PRZY BAŁTYCKIEJ
sobota: 6 października 2018, miejsce: ul. Bałtycka

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Joanna Wróblewska, przewodnicząca Rady Miejskiej
Wiesława Śliwińska, radna Rady Miejskiej

Jan Morwiński, radny Rady Miejskiej

Przynieś plastikowe butelki, stare kubki, niepotrzebne konewki, stare kalosze. Ożywimy je  
zamienimy w  piękne małe ogrody. W każdym domu znajdzie się kilka niepotrzebnych rzeczy.

Reklama

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez UrzĄD MieJski w GroDzisku Mazowieckim. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

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

MAMY ZGODĘ NA BUDOWĘ 
OBWODNICY!

 
 

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do uzyskania zezwolenia na budowę Obwod-
nicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że nasze kilkuletnie starania, zaangażowanie 
i wytrwała praca zostały uwieńczone sukcesem. Dzięki tej obwodnicy polepszą się nie tylko warunki życia mieszkańców, 
ale przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo. To najważniejsza decyzja dla naszej gminy w ostatnich latach. 

Szczególnie dziękuję panu Łukaszowi Kapuściakowi, naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska UM oraz panu Ma-
riuszowi Kozerze, zastępcy dyrektora ds. inwestycji MZDW. Podziękowania należą się również sołtysom oraz prezesom 
firm, działających na terenie naszej gmin. Wsparcie i wytrwałe podpisywanie petycji przyspieszyły prace nad wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę obwodnicy. Dziękuję pracownikom Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wasze zaangażowanie było bezcenne i dzięki niemu dzisiaj możemy cieszyć się wspólnym sukcesem.

Szczegóły dotyczące budowy obwodnicy można znaleźć na stronie www.grodzisk.pl

P R O M O C J A

Grzegorz Benedykciński

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego



Piątek, 5 PAŹDZIERNIKA 2018

W I A D O M O Ś C I12
Do grona najemców Nowej Stacji w Prusz-
kowie dołącza kolejna firma. To polska 
marka Tatuum, która w galerii będzie 
miała salon o powierzchni 162 m kw.  
– Cieszymy się, że Tatuum otworzy swój 
salon w Nowej Stacji w Pruszkowie. Bę-
dzie to atrakcyjny sklep w nowej odsło-
nie wizerunkowej, podkreślający jakość 

oferowanych kolekcji – mówi Maciej Krze-
wiński COO i Członek Zarządu firmy ECC 
Real Estate, dewelopera Nowej Stacji.  
– Marka Tatuum znakomicie uzupełnia 
portfolio najemców Nowej Stacji. Zależy 
nam na stworzeniu miejsca, gdzie każdy 
mieszkaniec południowo-zachodniego 
regionu aglomeracji warszawskiej będzie 

P R U S Z K Ó W
mógł znaleźć to czego potrzebuje korzysta-
jąc z bogactwa dostępnego asortymentu 
– dodaje. W galerii handlowej znajdzie-
my takie firmy odzieżowe jak: H&M, Top 
Secret, Diverse, Vistula, Wólczanka, Re-
served, Reserved Kids, Sinsay, Orsay, Car-
ry, 4F. Swoje sklepy w Nowej stacji będą 
miały również Deichmann i CCC. [AZ] 

Salon Tatuum  
w Nowej Stacji 

G R O D Z I S K  M A Z .
Już w najbliższą sobotę  
w Grodzisku Mazowieckim 
odbędzie się uroczyste 
otwarcie Mediateki.  
Na mieszkańców  
czekają liczne atrakcje  
i koncerty. 

M ediateka to jed-
na z najważniej-
szych grodziskich 
inwestycji kultu-

ralnych. Budynek będzie służył 
jako centrum integracji społecz-
nej ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb seniorów. Znajdzie 
się tam też nowoczesna strefa 
usług bibliotecznych, czyli wła-
śnie mediateka. – To nie tylko bu-
dynek, ale innowacyjny projekt, 
który służy integracji społecznej. 
To przestrzeń wymiany wiedzy, 
prezentacji pomysłów i twórczych 
rozwiązań, gdzie działają praw-
dziwi pasjonaci. W obiekcie prze-
widziano organizowanie zajęć dla 
różnych środowisk i grup wieko-
wych, tak by był on miejscem dla 
każdego mieszkańca – zaznacza 
grodziski urząd. 

A co dokładnie znalazło się 
w środku? – Parter to prze-
strzeń, w której odbywać się bę-
dą zajęcia ze Strefy Aktywnego 
Seniora. Piętro dedykowane jest 
nowoczesnej bibliotece, która 
połączy tradycyjne wypożycza-
nie książek z działalnością mul-
timedialną i edukacyjną. Dorośli 
będą mieć salę komputerową, 
salę do pracy cichej oraz mul-
timedia (audiobooki i filmy). Dla 
dzieci przygotowano innowa-
cyjne rozwiązanie, salę YouMe-
dia. Do nauki i zabawy będzie, 
m.in. wykorzystywana bieżnia 
wirtualnej rzeczywistości oraz 
druk 3D – informuje magistrat. 

Atutem Mediateki jest też jej 
lokalizacja. – Nowoczesny bu-
dynek, położony wśród drzew 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Parku im. hr. Skarbków, zachę-
ca do spędzania wolnego czasu. 
Przeszklone okna z widokiem 
na okolicę oraz przyjazne wy-
posażenie umilą każdą chwi-
lę i wzbogacą odwiedzających 
o doznania kulturalne i roz-
rywkowe – zapewniają grodzi-
scy urzędnicy. 

Uroczyste otwarcie zaplano-
wano na najbliższą sobotę, 6 paź-
dziernika. W programie nie tylko 
przecięcie wstęgi (godz. 14.00), ale 

dużo atrakcji dla mieszkańców. 
Dla starszych – recital Jerzego Po-
łomskiego (godz. 15.00). Dla młod-
szych koncert Mateusza Ziółko. 

Również w sobotę będzie można 
podziwiać wystawę obrazów Paw-
ła Cabanowskiego. Zabawa będzie 
trwała także w niedzielę. O godz. 

16.00 koncert kwartetu z Miasta 
Partnerskiego Weiz i Grodziskie-
go Chóru Bogorya. O godz. 18.00 
zabawa taneczna. [EL] 
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Ruszyła budowa przedszkola  
w Żółwinie

Ż Ó Ł W I N
Rozpoczyna się kolejna 
duża inwestycja oświatowa 
w gminie Brwinów.  
Na placu budowy  
nowego przedszkola  
w Żółwinie wbito  
właśnie pierwszą łopatę. 

U rząd gminy ma po-
wody do dumy. Nie- 
mal równo z odda-
niem zupełnie nowe-

go przedszkola w Otrębusach, 
rozpoczyna się budowa jesz-
cze większej placówki w Żół-
winie. – Przedszkole będzie 
usytuowane w centrum Żółwi-
na, za placem zabaw znajdują-
cym się w pobliżu skrzyżowania 
ul. Nadarzyńskiej oraz Kasz-
tanowej. Zaprojektowany zo-
stał przestronny budynek 
6-oddziałowego przedszko-
la samorządowego. Partero-
wy z poddaszem użytkowym. 
Będzie mogło do niego uczęsz-
czać 150 dzieci. Kondygnacje 
będą połączone klatką schodo-
wą i windą przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych. Bu-
dynek będzie mieścił sale za-
jęć, salę wielofunkcyjną, salę 
jadalną, pomieszczenia po-
mocnicze takie jak: szatnie, 
sanitariaty, pokój pielęgniar-
ki/logopedy/psychologa, po-
mieszczenia administracyjne 
i porządkowe, a także kuch-
nię wraz z towarzyszącym jej 

zapleczem – informuje Miro-
słąwa Kosiaty z biura promocji  
gminy Brwinów. 

Wyłoniona w przetargu fir-
ma zainkasuje za to zadanie 
prawie 9 mln zł. Jak zapew-
niają przedstawiciele brwinow-
skiego magistratu, jest szansa, 
że część tej sumy będzie po-
chodziła z dotacji.  – Gmina 

Brwinów rozpoczęła już stara-
nia o pozyskanie środków ze-
wnętrznych. Wniosek złożony 
do Lokalnej Grupy Działania 
„Zielone Sąsiedztwo” na po-
czątku września został oceniony 
pozytywnie. Daje to szansę na 
uzyskanie ponad 56,5 tys. zł na 
projekt „Przedszkole w Żółwinie 
bez barier architektonicznych 
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– zastosowanie rozwiązań ma-
jących wpływ na dostępność 
obiektu” – dodaje Kosiaty. 

Tymczasem prace na pla-
cu budowy rozpoczęły się już  
1 października. Zgodnie z umo-
wą za rok obiekt powinien zostać 
oddany do użytku. To oznacza, 
że przyjmie dzieci we wrześ- 
niu 2019r. [EL] 

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 przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) 
zawiadamiam, że dnia 28.09.2018 r. została wydana decyzja nr 10/2018 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi publicznej gminnej – ulicy 
pułkownika Józefa Sułkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie na 
działkach nr ew.: 128 (128/1, 128/2), 31/25 (31/26, 31/27, 31/28), 93 (93/1, 93/2), 
483 (483/1, 483/2), 111/1 (111/3, 111/4), 69/2 (69/4, 69/5), 64 (64/1, 64/2), 46 (46/1, 
46/2, 46/3), 30 (30/1, 30/2), 47 (47/1, 47/2), 122/1, 31/3, 123/1, 31/15, 31/2, 88/1, 
88/4, 70/1, 31/5, 31/4, 31/20, 110/12, 88/5, 70/2, 63, 466/5, 53, 37 obręb 03 w Piasto-
wie oraz na działkach nr ew.: 57/12, 408 (408/1, 408/2), 396/2 (396/3, 396/4), 57/60 
(57/62, 57/63, 57/64, 57/65), 400 (400/1, 400/2), 352 (352/1, 352/2), 347/4 (347/5, 
347/6), 382 (382/1, 382/2), 429/2, 57/11, 347/3, 57/15, 57/20, 429/8, 399/1, 346/4, 
377, 395/2, 401, 394/1, 387/2, 387/1, 347/2 obręb 01 w Piastowie.

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek ob-
jętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogru-
bioną czcionką.

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

obręb 03 w Piastowie: 
działki nr ew.: 128/1 (działka powstała z podziału działki 128), 31/27 (działka powstała 
z podziału działki 31/25), 93/2 (działka powstała z podziału działki 93), 483/2 (działka 
powstała z podziału działki 483), 111/3 (działka powstała z podziału działki 111/1), 69/4 
(działka powstała z podziału działki 69/2), 64/1 (działka powstała z podziału działki 64), 
46/1 i  46/3 (działki powstałe z podziału działki 46), 30/2 (działka powstała z podzia-
łu działki 30), 47/1 (działka powstała 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 powstała z podziału działki 408), 396/4 (działka po-
wstała z podziału działki 396/2), 57/63 i 57/65 (działki powstałe z podziału działki 57/60), 
400/1 (działka powstała z podziału działki 400), 352/1 (działka powstała z podziału dział-
ki 352), 347/5 (działka powstała z podziału działki 347/4), 382/2 (działka powstała z po-
działu działki 382), 429/2, 57/11, 347/3, 57/15, 57/20;

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone w związku  
z planowaną inwestycją drogową:

obręb 03 w Piastowie: 
działki nr ew.: 110/12, 88/5, 70/2, 63, 466/5, 64/2 (działka powstała z podziału działki 
64), 53, 46/2 (działka powstała 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 powstała z podzia-
łu działki 57/60), 400/2 (działka powstała z podziału działki 400), 394/1, 387/2, 387/1, 
382/1 (działka powstała z podziału działki 382), 347/6 (działka powstała z podziału dział-
ki 347/4), 347/2.

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

Ogłoszenie

W weekend otwarcie Mediateki
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                                            Grodzisk Mazowiecki, 5 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 272/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10, zmienionej uchwałą 
Nr 521/2017 z dnia 29 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 – etap I

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

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, odbędzie 
się w dniach od 15 października 2018 r. do 6 listopada 2018 r. 

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

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października  
2018 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 

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

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych  
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 5 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 411/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2, zmienionej 
uchwałą Nr 80/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr 522/2017 z dnia 29 marca 2017 r., zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap II

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

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, odbędzie 
się w dniach od 15 października 2018 r. do 6 listopada 2018 r. 

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

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2018 
r. o godzinie 17.30 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 

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

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały- 
wania 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 dnia 21 listopada 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

Ogłoszenie

Przetarg na remont 
krzyżówki  

po raz czwarty
G R O D Z I S K  M A Z . 

Grodziski magistrat nie ma 
szczęścia do wykonawców. 
W ostatnich dniach 
urząd po raz czwarty 
ogłosił przetarg na 
przebudowę skrzyżowania 
Chełmońskiego 
i Żyrardowskiej. 

P rzygotowania do prze-
budowy wspomnia-
nej krzyżówki sięgają  
2015 r. Wtedy grodzi-

ski magistrat zlecił przygotowa-
nie dokumentacji projektowej dla 
tego zadania. Po stworzeniu po-
trzebnych dokumentów przyszła 
pora na znalezienie wykonawcy. 
I tu zaczęły się schody... 

Za nami już trzy nierozstrzy-
gnięte przetargi na to zadanie. 
Powód? Nie było chętnych do re-
alizacji prac. Nie pomogło nawet 
wydłużenie terminu zakończenia 
wspomnianej inwestycji. Władze 
Grodziska Mazowieckiego się jed-
nak nie pooddają. Kilka dni temu 
ogłoszono kolejny, czwarty już, 
przetarg na wykonanie przebu-
dowy skrzyżowania ulic Cheł-
mońskiego i Żyrardowskiej. – Na 
ten moment firmy budowlane mają 
problem ze znalezieniem pracow-
ników. Przy innych przetargach 
widzimy też, że proponowane 

ceny są znacznie wyższe niż za-
kładane kosztorysy. W przypad-
ku skrzyżowania Chełmońskiego 
i Żyrardowskiej przetarg będziemy 
ogłaszać do skutku. Nie zamierzam 
przepłacać za to zadanie – mówi 
nam Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 
– Obecnie wstrzymujemy się z ogło-
szeniem kolejnych przetargów na 
duże zadania. Chcemy to zrobić 
pod koniec roku. Liczymy na to, 
że za te kilka miesięcy firmy będą  
proponować niższe ceny – dodaje.
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                                                      Grodzisk Mazowiecki, 5 października 2018 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 791/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 i uchylenia uchwały  
Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w mieście Grodzisk Maz., zmienionej uchwałą  
Nr 499/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I

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

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, odbędzie się  
w dniach od 15 października 2018 r. do 6 listopada 2018 r. 

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

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2018 r.  
o godzinie 16.30 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 

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

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 
ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie

Zgodnie z dokumentacją je-
śli tym razem uda się znaleźć 
wykonawcę prac, to skrzyżo-
wanie ma zostać przebudowa-
ne do końca sierpnia przyszłego 
roku. W ramach prac przewi-
dziano wykonanie poszerzenia 
wlotu z ul. Chełmońskiego, co 
pozwoli na stworzenie pasa do 
skrętu w lewo. Poszerzona zo-
stanie również ul. Żyrardow-
ska, co umożliwi wykonanie 
bezkolizyjnego skrętu w prawo  
z ul. Chełmońskiego. [AZ] 



Piątek, 5 PAŹDZIERNIKA 2018

W I A D O M O Ś C I14
Grodziscy strażnicy miejscy uratowali 
psa, który wpadł do studni na nieza-
mieszkałej działce przy ul. Montwił-
ła. Zwierzak wrócił już do swojego 
domu.  – Dyżurny Straży Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca, któ-
ry przechodząc koło niezamieszkałej 

nieruchomości na ul. Montwiłła usły-
szał skowyt psa. Wysłano na miejsce 
załogę, która wraz z zgłaszającym po 
odgłosach odnalazła w studni zwie-
rzaka – relacjonują grodziscy straż-
nicy. Interwencja zakończyła się 
powodzeniem, a zwierzak szybko 
wrócił do właścicieli. – Przy pomocy 

G R O D Z I S K  M A Z .
chwytaków będących na stanie Eko-
-Patrolu udało się go bezpiecznie wy-
ciągnąć na powierzchnię. W trakcie 
wykonywanych czynności okazało 
się, że piesek jest od kilku dni poszu-
kiwany przez właścicielkę, która od 
razu odebrała swoją zgubę – zazna-
czają grodziscy funkcjonariusze.[EL] 

Wystraszony psiak 
uratowany ze studni 

reklama

Nowi Honorowi Obywatele 
Pruszkowa 

P R U S Z KÓ W
Podczas ostatniej, 
wrześniowej sesji rady 
miasta, podjęto uchwałę 
o nadaniu Honorowego 
Obywatelstwa  
Pruszkowa Irenie  
Horban, Zdzisławowi 
Zaborskiemu i Tadeuszowi 
Jakubowskiemu. 

T ytułem Honorowego 
Obywatela zwyczajo-
wo wyróżnia się osoby 
zasłużone dla miasta, 

takie, których wkład w rozwój 
lokalnej społeczności był i jest 
znaczący. Do tego grona bez wąt-
pienia należy troje nowych Ho-
norowych Obywateli.

Irena Horban urodziła się 16 
kwietnia 1926 r. w Pruszkowie. Jej 
ojciec, Władysław Szymański był 
kierownikiem fabryki „Sommer 
i Nower”, w której produkowa-
no ultramarynę. W 1939 r. Irena 
Horban zdała do gimnazjum im. 
Tomasza Zana. Do tej placówki 
powróciła po studiach, aby pod-
jąć tam pracę. Przez lata związa-
na nie tylko z oświatą. Przez dwie 
kadencję pełniła mandat radnej. 
Za swoją działalność otrzyma-
ła Medal Pro Memoria, a w 2017 
r. status kombatanta oraz Krzyż 
Wolności i Solidarności. Aktyw-
nie działa w Pruszkowskim To-
warzystwie Muzycznym. Od 2001 
r. pełni funkcję prezesa Prusz-
kowskiego Towarzystwa Kultu-
ralno-Naukowego. Odznaczona 
wieloma tytułami, m.in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Zdzisław Zaborski to rodowi-
ty mieszkaniec Pruszkowa. Uro-
dził się tu 5 lutego 1925 r. Maturę 
zdał w trakcie wojny, a po odby-
ciu szkolenia wojskowego dołą-
czył do Armii Krajowej. W 1943 
r. aresztowany, trafił do Zabo-
rowa, a potem na „Pawiak”. Po 
zwolnieniu z więzienia nadal 
walczył. Rozpoczął Powstanie 

Harcerz, Zaniak, architekt  
– to krótka charakterystyka Ta-
deusza Huberta Jakubowskiego. 
Urodzony w 1931 r. w Pruszkowie, 
aresztowany w 1953 i więziony do 
1955 r. Na swoim koncie ma wiele 
książek m.in. „Znakiem tego ska-
żony”, „Pruszków dawno temu” 
oraz album „Pruszków piórkiem 
i piórem”. Członek Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich. Kronikarz 
dziejów miasta. [EL] 
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Warszawskie na pruszkowskiej 
Ostoi. Po wojnie skończył pre-
stiżowe studnia techniczne. 
Podtrzymując pamięć o wyda-
rzeniach wojennych, przez 20 lat 
spisywał relacje żołnierzy Rejo-
nu Helenów. Przez lata walczył 
o utworzenie na terenie Prusz-
kowa muzeum pamięci obozu 
przejściowego Durchgangsla-
ger 121. Autor książki „Tędy prze-
szła Warszawa”.

Szkoła w Izdebnie  
do rozbudowy

I Z D E B N O  
   KO Ś C I E L N E
O tym, że szkoła  
w Izdebnie Kościelnym 
wymaga rozbudowy 
nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. 
Przygotowania  
do rozpoczęcia  
prac wchodzą  
na ostatnią prostą. 

S zkoła w Izdebnie Ko-
ścielnym ma już swoje 
lata. Pierwsza partero-
wa część powstała pod 

koniec XIX w., a druga piętro-
wa została wybudowana w latach 
1933-1934. Prace wykończeniowe 
trwały do 1940 r. Choć placówka 
w ostatnich latach przeszłą re-
mont, to baza lokalowa nie jest 
w stanie sprostać potrzebom 
uczniów. 

Grodziscy włodarze już 
w ubiegłym roku podjęli de-
cyzję o rozbudowie szkoły 
w Izdebnie kościelnym. W ze-
szłym roku zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowej, te-
raz przyszła pora na znalezie-
nie wykonawcy prac.

W pierwszej kolejności pla-
cówka wzbogaci się o nową salę 
gimnastyczną. Będzie to nowy 
parterowy budynek, w którym 
oprócz samej hali sportowej 
w budynku znajdzie się rów-
nież zaplecze.  Jeśli uda się zna-
leźć wykonawcę w pierwszym 
przetargu to hala powinna być 
gotowa za 450 dni. 

Budowa sali gimnastycznej 
to pierwszy etap modernizacji 
placówki w Izdebnie Kościel-
nym. W planach jest również 
rozbudowa części dydaktycz-
nej i przebudowę szkoły – na 
to jednak zostanie ogłoszony 
odrębny przetarg. [AZ] 
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Parking na Waryńskiego 
z poślizgiem 

P R U S Z KÓ W
Miał być gotowy  
1 października, jednak 
nadal nie można  
z niego korzystać. 
Parking park&ride  
przy ul. Waryńskiego 
ma kilkudniowe 
opóźnienie. – Pojawiły 
się drobne komplikacje, 
zacznie funkcjonować 
od przyszłego tygodnia 
– zapewnia Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. 

N owy parking po pół-
nocnej stronie mia-
sta ma ułatwić życie 
pasażerom, którzy 

przesiadają się do pociągów 
na pruszkowskiej stacji PKP. 
I rozwiązać dobrze im zna-
ny kłopot z brakiem miejsc 
do pozostawienia samocho-
du. Problemu nie było póki 
pociągi nie jeździły. Te pod 
koniec września wróciły już 
na szlak, a park&ride przy 

Waryńskiego miał być gotowy 
na 1 października.

Co się stało, że nie jest? 
– Pojawiła się kolizja z nie-
ewidencjonowanymi przewo-
dami energetycznymi, dlatego 
jest ten bałagan utrudniają-
cy wjazd na parking. Do końca 
tygodnia wykonawca powinien 
sobie z tym poradzić, więc te-
ren zostanie udostępniony pod 
koniec przyszłego tygodnia – 
wyjaśnia Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Park&ride pomieści 110 sa-
mochodów. Znajdzie się na nim  
5 miejsc dla osób niepełnospraw-
nych oraz stojaki rowerowe na 
100 rowerów. Obok stanęła już 
zatoka autobusowa i wiata przy-
stankowa. Pozostawienie au-
ta będzie całkowicie darmowe.

Nie jest to jedyny nowy tego 
typu parking w rejonie prusz-
kowskiego dworca PKP. Od 
strony ul. Sienkiewicza powsta-
je wielopoziomowy obiekt, któ-
ry ma być gotowy w listopadzie 
tego roku. [EL] 
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

 
 

SKLEP OGRODNICZY   
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7  

www.hurtownia-ogrodnicza.com

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

KIM JEST AGENT?
To człowiek, który zna się na ludziach, rozumie ich i lubi z nimi pracować. A na tym 
właśnie polega jego zawód – zawód, który budzi zaufanie i naprawdę się liczy. 
Nasi Agenci zapewniają swoim klientom spokój, bo sprzedają bogatą ofertę 
dobrych produktów – ubezpieczeń PZU.

AGENCI PZU CENIĄ TĘ PRACĘ ZA...
• niezależność i elastyczny czas pracy,
• atrakcyjny system wynagrodzeń, w tym motywujące prowizje i premie
zależne od własnych osiągnięć,
• możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia  nansowego 
w pierwszych 2 latach pracy,

• renomę PZU na rynku ubezpieczeń i jakość sprzedawanych ubezpieczeń,
• możliwość otrzymania pełnego wyposażenia swojego biura,
• stałą pomoc zespołu sprzedaży,
• interesujące szkolenia, które dobrze przygotują do zawodu.

JAK ZOSTAĆ AGENTEM PZU?
Nie zniechęcaj się brakiem doświadczenia w tym zawodzie. Wiemy, że zdobywa 
się je z czasem. Przyda się natomiast chęć rozwoju, zorganizowanie, średnie 
wykształcenie i własna działalność gospodarcza. I oczywiście chęć zakręcenia się 
za lepszą pracą.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:
05-800 Pruszków al. Wojska Polskiego 12, tel. 666 888 537, 
e-mail: amarcjanek@pzu.pl

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 postępowa- 
nie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy 
Brwinów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych klasy 
L polegającej na rozbudowie ulic: Piaseckiego, Poziomki  
i Malinowej w Otrębusach, gmina Brwinów.  

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

obręb Otrębusy:

działki nr ew.: 488/1, 484/1, 484/2, 483/4, 483/2, 480/3 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 480), 645/1 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 645), 477/5, 486/1, 
473, 485/1, 1170, 1171, 489. 

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. 

Bezpieczna
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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

Atrakcyjna praca  
na produkcji – Błonie

Miła atmosfera, 
wpierający się zespół. 

Darmowy dojazd

725 258 529

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
Informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl oraz na stronie internetowej 
www.brwinow.pl, zamieszczony został od dnia 5 października 2018 
roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 
Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami (pok. 209) lub pod nr tel. 22 738 26 94 i w Referacie 
Planowania Przestrzennego (pok. 206) lub pod nr tel. 22 738 26 54.

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Atrakcyjna praca na produkcji – 
PASS k. Błonia. Darmowy dojazd 
- 725 258 529 

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

 ► Firma sprzątająca
zatrudni do sprzątania 
na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia7, 
wynagrodzenie płatne
terminowo, stawka dzienna 
10,10 na rękę, stawka 
nocna 12,00zł na rękę. 
Praca stała lub dodatkowa. 
Kontakt p. Ewa 601 711 447 

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

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

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

Zatrudnię ekspedientkę 
do sklepu mięsnego, 
pełny etat, Pruszków
tel 696 290 209 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom w Parzniewie 
535 487 338 

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

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

 ► Sprzedam lub 
wynajmę lokal handlowo-
usługowy72m2 Piastów 
601751183 tanio 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Sprzedam Kiosk – prywatny 
w centrum Pruszkowa, 
dobrze prosperujący, 
małe opłaty. 
Kontakt 602597707

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 

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

 ► Domofony, videodomofony
603- 375-875 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Osoby z orzeczeniem 
do wprowadzania danych 
lub pomocy przy pakowaniu 
produktów. 
II zmiany 606821065 

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

 ► Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu 
w Sokolowie koło Janek. 
504 204 700 

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

 ► Poszukuję osoby 
do wykonania posadzek 
betonowych 518050555 

Praca dla studentów i uczniów 
w kinie Cinema City
tel. (22) 456 65 47 

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

Dam pracę

 ► Pasmanteria www.PodBonifacym.pl
Pruszków ul. Emancypantek 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334

 ► PRZEPROWADZKI 885-72-72-72 

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

 ► Studnie tel.: 601-231-836 

Usługi remontowe, instalacje 
hydrauliczne, brukarstwo - 
pełny zakres, 537 199 522 

 ► 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 

Zatrudnimy kobiety i mężczyzn 
do sprzątania galerii handlowej 
w Pruszkowie (przy dworcu PKP)

Dla osób posiadających aktualny sto- 
pień niepełnosprawności oferujemy:

UMOWĘ O PRACĘ:  
2300 zł + 300 zł dodatku
Refundację zakupu leków
Praca w godz. 6-14, 14-22

TELEFON:  
799 022 489 lub 601 736 719

Dyrektor Gminnego  
Ośrodka Sportu  

w Nadarzynie działający
z upoważnienia Wójta Gminy

Nadarzyn zawiadamia,
że na urzędowych tablicach  
ogłoszeń oraz na stronach  

internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  

pomieszczeń przeznaczonych  
do oddania w najem.

PRZYCHODNIA  
W PRUSZKOWIE 

POSZUKUJĘ OSOBY  
DO OBSŁUGI RECEPCJI 
praca wyłącznie w godzinach 

popołudniowych i wieczornych 
cztery razy w tygodniu. 

Status studenta mile widziany.  
Od zaraz. 

+48 602 375 117
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