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Widmo strajku nauczycieli
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Związek Nauczycielstwa 
Polskiego zapowiedział 
na 8 kwietnia rozpoczę-
cie strajku, który potrwa 
do odwołania. Jednak 
najpierw w szkołach 
odbędą się referenda. 
Czy samorządy z nasze-
go regionu są przygoto-
wane na ten trudny czas?

D o tej pory nauczycie-
le nie osiągnęli poro-
zumienia w sprawie 
spełnienia żądań do-

tyczących podwyższenia wynagro-
dzeń zasadniczych. Te żądania to 
podwyżka o 1 tys. zł z wyrówna-
niem od 1 stycznia tego roku. Kon-
sekwencją niespełnienia żądań 

przez Ministerstwo Edukacji bę-
dzie strajk, który rozpocznie się 
8 kwietnia, a potrwa do... – To bę-
dzie strajk do odwołania – powie-
dział prezes ZNP Sławomir Broniarz 
na konferencji prasowej. – Decyzję 
o terminie zakończenia strajku po-
dejmie Prezydium ZG ZNP – dodał.

BRWINÓW
Brwinów bez 
bonifikaty? / str. 6 /

PRUSZKÓW
Kiedy koniec prac na pruszkowskim 
dworcu PKP? / str. 3 /

WYWIAD
Czyżewska: Brakuje nam przestrzeni 
edukacyjnej / str. 4 /

PRUSZKÓW
Propozycja ZTM nie 
do przyjęcia? / str. 6 /

Z danych oddziałów ZNP wyni-
ka, że na tę chwilę 78 proc. szkół
i placówek oświatowych we-
szło w spór zbiorowy. Może to 
oznaczać poważne kłopoty, któ-
re niestety odczujemy również 
w naszym regionie. Pierwszy wy-
raz niezadowolenia przypłynął 

z Piastowa. Kilka dni przed fe-
riami nauczyciele masowo przy-
nosili zwolnienia lekarskie. 
Na 50 nauczycieli w piastow-
skiej szkole podstawowej nr 4, aż 
33 było na zwolnieniach. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszkowie
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Już 21 marca świętujemy nadejście 
kalendarzowej wiosny. My już odliczamy dni!
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Grodzisk z kolejnym dofinansowaniem. 
Tym razem na termomodernizację

budynku Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji. – Najciekawszą spra-
wą jest to, co robimy w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji. Przyję-
liśmy taki plan, że uniezależnimy 

się energetycznie od zewnętrz-
nych źródeł energii. Dlatego poza 
termomodernizacjami buduje-
my dużą stację fotowoltaiczną, 
dodatkowo wykorzystujemy gaz, 
który produkowany jest w naszej 

GRODZISK MAZ. 
Grodzisk Mazowiecki wie 
jak zdobywać fundusze 
zewnętrzne. Gmina pozy-
skała środki w wysokości 
2,3 mln na przeprowa-
dzenie termomoderniza-
cji trzech budynków.

Októre budynki cho-
dzi? Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na 
termomodernizację 

budynku OSP w Izdebnie Kościel-
nym, budynku Urzędu Miasta oraz 

oczyszczalni. To pozwoli w przy-
szłym roku uniezależnić się kom-
pletnie od zewnętrznej energii 
elektrycznej, a to będzie miało bez 
wątpienia wpływ na utrzymanie 

cen za ścieki dla naszych miesz-
kańców. Taki jest cel – zaznacza 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 

W ramach prac związanych 
z termomodernizacją wymie-

nionych budynków wykonane zo-
staną m.in ocieplenia podłóg i da-
chów, wymiany okien, przebudowy 
systemów grzewczych. Zainsta-
lowane będą systemy wentylacji 
i klimatyzacji wraz z rekuperacją. 
Na budynkach zamontowane bę-
dą instalacje odnawialnych źródeł 
energii, a oświetlenie będzie wy-
mienione na energooszczędne. 
Realizacja projektu przyczyni się 
do zmniejszenia zużycia energii, 
ograniczenia strat ciepła oraz do 
obniżenia kosztów eksploatacyj-
nych obiektów.

Całkowita wartość projektu to 
ponad 2,9 mln zł, z czego aż 2,3 mln 
zł pochodzi z dofinansowania. AZ

Nauczyciele twierdzą, że pro-
test wynika z troski o uczniów. 
Ich celem jest dobra edukacja. 
I jak twierdzą, nie da się stworzyć 
szkoły na poziomie bez godnie 
opłacanej kadry. – To, czy strajk 
odbędzie się w okresie ważnym 
dla wszystkich, czyli w czasie eg-
zaminów zewnętrznych rozpo-
czynających się 10 kwietnia, zależy 
dziś od decyzji rządu – powiedział 
prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Czy to wszystko odbije się na 
uczniach z naszego regionu? Kon-
flikt występuje na tle nauczycie-
le – rząd. Jednak samorządy mają 
świadomość, że sytuacja może być 
trudna. Dlatego muszą przygotować 
się do strajku i wziąć część odpo-
wiedzialności na siebie. Pruszkow-
ski magistrat rozumie oczekiwania 
nauczycieli i staje po ich stronie. – 
Sytuacja naszych pruszkowskich 
nauczycieli jest adekwatna do sy-
tuacji nauczycieli w całym kraju. 
Oczekiwania są ogromne i mo-
im zdaniem bardzo uzasadnione 
– mówi Beata Czyżewska, wice-
prezydent Pruszkowa. – Biorąc 
pod uwagę sytuację rynkową za-
robki nauczyciela nie są adekwatne 

do odpowiedzialności, czasu pra-
cy, ilości obowiązków – podkreśla. 

Ale czy rzeczywiście jest czego 
się bać? Czy rodzice z Pruszkowa 
powinni być zaniepokojeni? – Na 
szczęście nie zdarzyło się u nas 
nic co zwiastowałoby jakąś sy-
tuację kryzysową. Nie oznacza to 
jednak, że nie dzieje się nic. Od 
początku kadencji mamy bardzo 
dużo spotkań zarówno z nauczy-
cielami, jak i pracownikami obsługi 
administracji z naszych placówek. 
Odbyliśmy też spotkania z grupa-
mi naszych nauczycieli którzy nie 
ukrywali swoich emocji i planów 
z podjęciem decyzji o udaniu się na 
zwolnienie lekarskie – odpowia-
da Czyżewska. I dodaje: – Mieli-
śmy tylko jeden sygnał z naszych 
placówek. Szkoła podstawowa nr 
4 wzorem lat poprzednich podej-
mie z pewnością taką akcję. Odpo-
wiedzialność za organizację takiej 
akcji spoczywa na dyrektorze szko-
ły. Placówka ta w żaden sposób nie 
została wytypowana przez urząd 
miasta do reprezentacji naszego 
miejskiego środowiska, jest to ini-
cjatywa pracowników tej szkoły.

Otrzymaliśmy również uspo-
kajające informacje ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, że 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 szkoły średnie nie planują do-
łączać się do strajku. – Nauczy-
ciele ze szkół prowadzonych 
przez powiat pruszkowski nie 
przystąpili do sporu zbiorowego 
i w związku z tym nasze szkoły 
nie przystępują do strajku – mó-
wi Małgorzata Kucharska, naczel-
nik edukacji kultury i sportu 
w pruszkowskim starostwie.

Zwróciliśmy się również do 
urzędu w Piastowie. Tutaj jed-
nak nic nie jest jeszcze wiadome. 
Usłyszeliśmy, że więcej informa-
cji zostanie nam przekazane naj-
wcześniej w przyszłym tygodniu, 
ponieważ wtedy przy okazji rad 
pedagogicznych zostaną przepro-
wadzone referenda. 

Dość spokojne sygnały płyną 
również z Grodziska Mazowiec-
kiego. Do czasu przeprowadzenia 
referendów i tutaj trudno przewi-
dzieć ile szkół dołączy do ogólno-
polskiego strajku. Jednak do tej 
pory nie było żadnych niepoko-
jących sytuacji. – Do końca tego 
tygodnia w placówkach mają od-
być się referenda i to one zdecy-
dują na ile prawdopodobny jest 
ten strajk. Faktem jest, że wszyst-
kie placówki przystąpiły do tego 
sporu zbiorowego. Dyrektorzy 

nie są w stanie spełnić wymagań 
nauczycieli. Czekamy na wyniki 
referendów – mówi Ewa Burzyk, 
dyrektor biura oświaty w Grodzi-
sku Mazowieckim. – Do tej pory nie 
było w gminie żadnych zwolnień 
ani innych sytuacji związanych 
z przejawem protestu nauczy-
cieli. Robimy wszystko żeby tego 
uniknąć – dodaje.

Spytaliśmy czy samorządow-
cy z Grodziska będą gotowi jeśli 
dojdzie do strajku. – Oczywiście, 
że trzeba myśleć co zrobimy w tej 
sytuacji. Nie mamy żadnych do-
świadczeń, bo jedyny poważny 
strajk nauczycieli jaki pamiętam 
to był w latach 90-tych. Liczymy 
na to, że otrzymamy jakieś wy-
tyczne. Denerwujemy się tym, że 
strajk ma odbyć się w czasie eg-
zaminów. Jednak myślę, że jest 
jeszcze za wcześnie na panikowa-
nie. Na pewno będziemy musieli 
sprostać problemom jeżeli w ogó-
le się pojawią – zaznacza Burzyk.

Strajk ogłoszony zostanie w tych 
szkołach i placówkach, w któ-
rych w referendum strajkowym 
głosowała co najmniej połowa 
uprawnionych i z tej grupy ponad 
połowa (więcej niż 50 proc.) opo-
wiedziała się za strajkiem. SD

Wiemy kto wystąpi 
na miejskich imprezach 

w Pruszkowie

artystycznej. Kowalska na swo-
im koncie ma ponad 1,4 mln 
sprzedanych płyt. Jej piosen-
ki znają zarówno starsi, jak 
i młodsi słuchacze. Wśród 
tych najpopularniejszych są: 
„ Jak rzecz”, „Być tak blisko”,
„Co może przynieść nowy 
dzień” czy „Bezpowrotnie”.

Kolejny artystą, który wystą-
pi w trakcie Dni Pruszkowa bę-
dzie Antek Smykiewcz. Artysta 
dał się poznać szerszej publicz-
ności w programie „The Voice of 
Poland”, gdzie dotarł do finału.

Na liście artystów, którzy po-
jawią się w Pruszkowie (dokład-
ne terminy występów nie są 
jeszcze oficjalnie podane) zna-
leźli się: Mateusz Ziółko oraz 
zespół Tulia. AZ

IMPREZY
Jako pierwsi pub-
likujemy listę arty-
stów, których będzie 
można zobaczyć 
na pruszkowskich 
„plenerówkach”.

W iemy już na pew-
no, że gwiazdą te-
gorocznych Dni 
Pruszkowa (25-26

maja) będzie zespół Varius Manx 
z Kasią Stankiewicz. Zespół 
odwiedził nasze miasto trzy 
lata temu w ramach „Lata z Ra-
diem”. Teraz mieszkańcy po-
nownie będą mieli okazję posłu-
chać wykonania na żywo takich 
utworów jak „Widziałam orła 
cień” czy „Piosenka księżycowa”.

Kolejną gwiazdą dni miasta 
będzie prawdopodobnie Ka-
sia Kowalska. Artystka w tym 
roku świętuje 25-lecie kariery 
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Całkowita wartość projektu to 
ponad 2,9 mln zł, z czego aż 2,3 mln zł 
pochodzi z dofinansowania. 
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 Widmo strajku nauczycieli

Oficjalny plakat ZNP



Propozycja, która została nam złożona w wyniku prowadzonych rozmów i braku chęci 
dublowania linii autobusowej wzdłuż SKM powoduje to, że ZTM zaproponował nam 
dowiezienie mieszkańców Pruszkowa poprzez Al. Jerozolimskie, skręt w Salomea 
i dojechanie do Okęcia. Tam jest ten parking Park&Ride. Na tę chwilę ZTM przewiduje 
tylko tę możliwość. – Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa o propozycji trasy autobusu łączącego Pruszków z Warszawą 
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Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW
Przeciągają się ostatnie 
prace wykończeniowe 
na dworcu PKP w Prusz-
kowie. Nowy termin ich 
zakończenia to druga 
połowa marca. Potem 
zaczną się odbiory tech-
niczne obiektu.

E fekt metamorfozy 
pruszkowskiego dwor-
ca PKP od kilku tygodni 
widać gołym okiem. 

Budynek zyskał nową, este-
tyczną elewację, odtworzone 
zostały jego zabytkowe elemen-
ty, odrestaurowano historyczne 
napisy. W porównaniu ze sta-
nem sprzed remontu widać, 
że wykonano tam kawał robo-
ty. Budynek zyskał nową in-
stalację instalację elektryczną 
i CO, zabezpieczenie przeciw-
pożarowe, monitoring, dźwig 
osobowy. Odrestaurowano i od-
tworzono posadzki i stropy 

w pomieszczeniach, także scho-
dy i poręcze na klatkach. Dach 
wykonano z historycznie udo-
kumentowanej dachówki 
typu „karpiówka”.

Jak niemal od początku prac 
zapewniało PKP S.A, wszyst-
kie działania prowadzone były 
z dbałością o historyczne i za-
bytkowe detale tego miejsca. 
– Uzgodnieniu z konserwato-
rem zabytków podlegają nie 
tylko elementy architektonicz-
ne budynku, stolarka okienna 
i drzwiowa, wzór terakoty, krój 
czcionki czy wloty odwodnienia 
deszczowego, ale też elemen-
ty drobne, takie jak np. zegar 
dworcowy i włączniki elektrycz-
ne w poczekalni. Wiele elemen-
tów budynku, takich jak np. 
wspomniana stolarka okienna 
i drzwiowa, dachówka, tera-
kota itp., zostały wykonane na 
indywidualne zamówienie ze 
względu na znaczny stopień 
zniszczenia pierwotnych mate-
riałów, który ujawnił się dopiero 
po zdjęciu wierzchniej warstw 
– tłumaczył nam kilka tygodni 

Kiedy koniec prac na 
pruszkowskim dworcu PKP?

temu Michał Stilger, rzecznik 
prasowy PKP S.A.

Właśnie ta precyzja w odtwa-
rzaniu zabytkowych elementów 
ma być przyczyną opóźnień 
w zakończeniu prac. Pierwot-
nie dworzec miał być gotowy 
w grudniu ubiegłego roku, po-
tem w lutym. Najnowszy termin 
to 20 marca. – Na dworcu trwa-
ją ostatnie prace wykończenio-
we, związane m.in. z przysto-
sowaniem lokali do potrzeb na-
jemców. Wykonawca rozpoczął 
już likwidację placu budowy. 
20 marca planujemy rozpocząć 
odbiory budynku dworca – za-
pewnia Michał Stilger.

Odbiory techniczne mogą 
potrwać kolejnych 28 dni. Wy-
gląda więc na to, że podróżni 
z budynku dworca będą mo-
gli skorzystać w drugiej poło-
wie kwietnia. Poza poczekalnią 
i kasą biletową znajdą tam miej-
ską bibliotekę, punkt gastro-
nomiczny, punkt sprzedaży 
biletów autobusowych, kiosk 
z prasą i usługami kurierskimi 
oraz sklep z e-papierosami. EL
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MICHAŁOWICE
Władzom gminy Micha-
łowice udało się dojść 
do porozumienia 
z firmą Lekaro, która 
groziła zerwaniem 
umowy na odbiór odpa-
dów. Śmieciowy kryzys 
przynajmniej na razie 
udało się zażegnać.

Zproblemem drastycz-
nych podwyżek cen za 
wywóz odpadów bory-
kają się niemal wszyst-

kie gminy w regionie. Firmom, 
które świadczą te usługi prze-
staje się opłacać wywiązywanie 
z umów, bo koszty jakie muszą 
ponosić poszybowały do góry. 
Wolą więc płacić kary umowne 
i wycofać się z zobowiązań niż 
ponosić straty. Takie rozwiąza-
nie pod koniec stycznia zasy-
gnalizowała w Michałowicach 

firma Lekaro. Władze gminy 
rozpoczęły negocjacje z tym 
przedsiębiorstwem, w między-
czasie prosząc radnych o zwięk-
szenie budżetu przeznaczonego 
na wywóz odpadów o 1,8 mln zł. 
Radni zgodzili się na ten krok, 
a kilka dni później pojawiła się 
informacja, że z Lekaro udało 
się porozumieć.

– Na szczęście nie musiało 
dojść do zawarcia umowy na 

Negocjacje w sprawie śmieci 
powiodły się

awaryjny wywóz i rozpisania 
nowego przetargu. Negocja-
cje były obustronnie konstruk-
tywne. Podpisaliśmy aneks do 
umowy z LEKARO i nie zapła-
cimy więcej niż proponowały 
firmy konkurencyjne (de facto 
była jedna konkretna oferta tj. 
MZO). Co więcej, wynegocjowa-
liśmy, że pojemniki na odpady po 
zakończeniu umowy (niezależ-
nie od tego kiedy się zakończy) 
pozostaną na posesjach miesz-
kańców gminy i będą przypisane 
do posesji. Kosze na odpady to 
także wartość i cieszymy się, że 
ich pozyskanie w ramach nego-
cjacji było możliwe. Takie roz-
wiązanie daje nam elastyczność 
w przyszłości. A przede wszyst-
kim ogranicza bałagan z wymia-
ną pojemników w przypadku 
zmiany operatora – poinformo-
wała za pośrednictwem facebo-
oka wójt Małgorzata Pachecka.

Obecnie w Michałowicach 
ceny za odbiór odpadów segre-
gowanych  to 11 zł, a niesegre-
gowanych –22 zł. EL
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Funkcjonariusze do walki z przestępczością 
samochodową komendy stołecznej policji po-
zyskali informacje, że na prywatnej posesji 
w Wołominie ktoś utworzył tzw. dziuplę samo-
chodową. Miały znajdować się tam pochodzące 
z przestępstwa pojazdy i części samochodowe. 
Policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie 
w garażu ujawnili toyotę. Sprawdzenie pojazdu 
w policyjnej bazie wykazało, że został on skra-
dziony 2 marca tego roku na terenie Nadarzy-
na. Podczas przeszukiwania, na terenie posesji 
przebywała 34-letnia kobieta. Nie potrafi ła wy-
jaśnić skąd pojazd znalazł się w jej garażu. Syl-
wia P. jest podejrzana o bezpośredni związek 
z kradzieżą o wartości 100 tys. zł. Kobieta zosta-
ła zatrzymana i trafi ła do policyjnej celi. Teraz 
może jej grozić kara nawet do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Odzyskany przez funkcjonariuszy 
pojazd trafi ł na policyjny parking. SD
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W niedzielę 3 marca policjanci z powiatu pruszkow-
skiego zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. 
Na ul. Warsztatowej w Pruszkowie funkcjonariu-
sze zatrzymali do rutynowej kontroli renault. Oka-
zało się, że 37-letni kierowca auta miał 3 promile 
alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo 
jazdy. Wkrótce usłyszy zarzut prowadzenia po-
jazdu w stanie nietrzeźwości. Kolejny nietrzeźwy 

został zatrzymany na ul. Bolesława Prusa również 
w Pruszkowie. Kierujący skodą obywatel Ukrainy 
„wydmuchał” prawie 2 promile. Policjanci zatrzy-
mali kierującemu prawo jazdy i osadzili w policyj-
nym areszcie. Po wytrzeźwieniu 30-latek usłyszy 
zarzut. Za przestępstwo kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje 
karę do dwóch lat pozbawienia wolności. AZ

PRUSZKÓW

Miał trzy promile 
i wsiadł za kierownicę

R E K L A M A

Katarzyna Kurzaj 
Piękne Włosy
ul. Hubala 7
tel. 22 759 82 82

NATALIA I MONIKA PRZECHODZĄ
METAMORFOZĘ!

Natur House 
Pruszków
Armii Krajowej 34
tel. 736 093 204 

Dwie młode kobiety w ciągu 
sześciu tygodni pod okiem 
pruszkowskich dietety-
ków, stylistów od włosów 

i mody przejdą kompleksową me-
tamorfozę. Śledźcie ich przemianę 
razem z nami.

„Chcesz zmienić coś w swoim 
życiu? Olśnić przyjaciół i rodzinę? 
Poczuć się lepiej w swoim ciele? Po-
dejmij wiosenne wyzwanie z Natur 
House i Piękne Włosy!” - tak brzmia-
ło ogłoszenie, na które zdecydowa-
ły się odpowiedzieć Natalia, Monika 
i wiele kobiet.

Podjęły wyzwanie, które ma spra-
wić, że zmienią swój tryb życia oraz 
sposób dbania o zdrowie i urodę. 
„Zbliża się wiosna. W takim mo-
mencie my kobiety mamy największą 
ochotę na metamorfozę. Ogłosiłyśmy 
więc konkurs i wybrałyśmy dwie pa-
nie, które zostaną poddane totalnej 
przemianie. Tym samym wracamy po 
raz kolejny z wiosenną metamorfo-
zą, która mam nadzieję zainspiru-
je inne kobiety” – mówi Katarzyna 

Kurzaj właścicielka salonu Piękne 
Włosy w Pruszkowie.

Kim są nasze bohaterki? - Obie 
Panie mają 27 lat. Na nasz wybór 
miały wpływ takie czynniki jak: de-
terminacja, chęć przemiany a także 
uwarunkowania zdrowotne i obcią-
żenia. Chcemy aby to nie była chwi-
lowa zmiana, ale świadome działanie. 
Po wywiadzie, który przeprowadzi-
łyśmy z kandydatkami kilka elemen-
tów sprawiło, że właśnie te panie 
zakwalifikowałyśmy do naszej ak-
cji. Zobaczyłyśmy u nich prawdzi-
wy potencjał, bo chcą odmienić się 
nie tylko dla siebie. Jedna z nich to 
młoda mama, która chce poprawić 
nawyki żywieniowe nie tylko swoje, 
ale i swojego dziecka. Ma motywa-
cję do uprawiania sportu i utrwa-
lania zdrowego stylu życia – mówi 
nam Wioleta Giza, dietetyk z Natur 
House w Pruszkowie.

Przez cały czas trwania metamor-
fozy Monika i Natalia będą korzystały 
ze wsparcia ekspertów od żywienia.- 
Metamorfoza będzie trwała sześć 

tygodni, ale chcemy aby nasze kandy-
datki po jej zakończeniu nie musiały 
już nigdy korzystać z porady diete-
tyka. Żeby one i ich rodziny potrafiły 
zdrowo jeść i aby nawet za kilka lat, 
otwierając lodówkę o godzinie 19:00 
wiedziały po jaki produkt sięgnąć.

Sprawa odpowiedniej diety, to 
oczywiście nie wszystko w rozpo-
czętej metamorfozie. Pod okiem fry-
zjera i stylistki panie zmienią również 
swój wygląd. Nowa fryzura, profesjo-
nalny manicure, kurs wizażu, warsz-
taty stylu oraz dopasowany do ich 
figury zupełnie nowy ubiór z prusz-
kowskiego salonu mody Dominika, 
to pozostałe elementy, które dopeł-
nią przemiany.

Metamorfozę możecie śledzić za 
pośrednictwem Facebooka: Katarzy-
na Kurzaj Piękne Włosy i Natur Ho-
use Pruszków.

Za sześć tygodni na łamach gazety 
i portalu WPR24.pl zaprezentujemy 
końcowy efekt. Tymczasem razem 
z nami trzymajcie kciuki za Moni-
kę i Natalię.

WYWIAD
Na Pani barki przypadły takie 
działy jak oświata i ochrona 
środowiska. To bardzo duże 
wyzwanie, zwłaszcza, że to pro-
blematyczne obszary. 
Trwają prace nad próbą reorga-
nizacji funkcjonowania naszego 
urzędu nie mniej jednak myślę, 
że merytorycznie te wydziały zo-
staną pod moją opieką. Specyfika 
tematyczna tych wydziałów jest mi 
bardzo bliska. Wkracza ona bardzo 
często na tematy społecznie dość 
trudne, związane z dużymi ocze-
kiwaniami mieszkańców. Jednak 
pozostałe wydziały naszego urzę-
du funkcjonują również w bardzo 
podobnych realiach. 

Od września ubiegłego roku ma-
my w Pruszkowie nową szkołę 
w dzielnicy Bąki, trwa rozbudo-
wa placówki na Gąsinie, jednak 
wydaje się to niewystarczające. 
Zwłaszcza w kontekście nowych 
zabudowań wielorodzinnych 
w centrum miasta.

Już dziś widzimy, że brakuje 
nam tej przestrzeni edukacyj-
nej w naszym mieście. Patrząc 
na rozwój zabudowy mieszka-
niowej łatwo jest prognozować, 
że w momencie kiedy na osie-
dlach powstających przy ul. Li-
powej zamieszkają rodziny to 
w sposób naturalny będą to ro-
dziny z oczekiwaniami na za-
bezpieczenie miejsc w żłobkach, 
przedszkolach i w przyszłości 
w szkołach. „Szóstka” nie ma 
już możliwości na rozbudowę. 
Bierzemy pod uwagę wszyst-
kie prognozy. Nie wykluczamy 
w przyszłości przesunięć rejo-
nizacji. To tylko w delikatny spo-
sób pozwoli nam wprowadzić 
pewne korekty, ale nie rozwią-
że problemu. 

Rysują się już pomysły na jego 
rozwiązanie. Dobrą informacją 
dla nas jest to, że otrzymaliśmy 
od wojewody dużą działkę w cen-
trum miasta. Jesteśmy w trak-
cie analiz, bo to bardzo świeży 
temat. Wiemy, że teren będzie 

Brakuje nam przestrzeni edukacyjnej

posiłkować się pomocą przed-
szkoli prywatnych? 
Odwiedzamy placówki, które 
były przygotowywane pod roz-
budowę. Po analizach będziemy 
podejmować konkretne decyzje. 
Nie mówię jednak o tym roku 
szkolnym. Tegoroczną rekruta-
cję musieliśmy przygotować pod 
kątem bazy, którą mamy zasta-
ną. Ustawowo jesteśmy zobligo-
wani do, tego by zabezpieczyć 

miejsca dla wszystkich trzylat-
ków wiec wykorzystujemy ca-
łą dostępną na dziś bazę, czyli 
15 przedszkoli plus miejsca w 11 
placówkach niepublicznych, któ-
re wzięły udział w konkursie. 

Jak wygląda walka miasta ze 
smogiem? Jakie działania po-
dejmujemy w tym temacie?
Wymiana pieców jest dla nas 
kluczowym elementem w tych 
działaniach. W obszarze nasze-
go miasta znajduje się mnóstwo 
domów jednorodzinnych, w któ-
rych wykorzystuje się przestarza-
łe urządzenia grzewcze i używa 
nieodpowiedniego opału. Prio-
rytetem jest wymiana tych źródeł 
ciepła.  W tegorocznej edycji dofi-
nansowania ich wymiany wpłynęło 
ok. 150 wniosków. Polecamy rów-
nież naszym mieszkańcom wyko-
rzystanie środków zewnętrzych, 
również na wykonanie przyłączy. 
Walka ze smogiem jest wątkiem 
wielowarstwowym. To również 
kwestie związane z pracami 

przeznaczony na realizacje po-
trzeb mieszkańców. Z pewnością 
będziemy chcieli ją wykorzystać 
na obiekty oświatowe. W jakiej 
formie, dziś nie chciałabym jesz-
cze na ten temat mówić.

Brak miejsc w miejskich przed-
szkolach to bolączka Pruszko-
wa. Czy jest już jakiś pomysł 
na rozwiązanie tego proble-
mu, tak by miasto nie musiało 

planistycznymi i architekturą mia-
sta, transportem alternatywnym, 
tak też będziemy patrzeć na wą-
tek walki ze smogiem.

Kolejnym gorącym problemem 
są ostatnio stawki za odbiór 
odpadów. Jak sytuacja wyglą-
da w Pruszkowie? Czy czekają 
nas podwyżki?
Sytuacja jest trudna. Prezes MZO 
tak jak władze innych spółek od-
powiedzialnych za wywóz odpa-
dów   postawiony został w sytuacji 
związanej z ogromnymi podwyż-
kami i rosnącymi kosztami. Mamy 
umowę aktualną do czerwca przy-
szłego roku, nie mniej utrzymanie 
tej umowy w takiej formule jak te-
raz jest praktycznie niemożliwe. 
Na pewno staniemy przed decy-
zją jej aneksowania. Jesteśmy już 
po wstępnych rozmowach. Dziś 
trudno operować konkretnymi 
kwotami, ale szacujemy że będą 
to podwyżki rzędu 30-40 proc. 
Mówimy tu jednak tylko o anek-
sie o najbliższy rok. 

Z Beatą Czyżewską, zastępcą prezydenta Pruszkowa, rozmawia Anna Zwolińska
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W lutym do pruszkowskich strażni-
ków wpłynęły 84 zgłoszenia dotyczą-
ce dużego zadymienia okolicy przez 
dym wydobywający się z kominów 
domostw. – W tym okresie przepro-
wadziliśmy 49 kontroli urządzeniem 
pomiarowym „przenośnym anali-
zatorem pyłu zawieszonego” tzw. 

pyłomierzem, wykorzystywanym do 
badań stężeń zanieczyszczeń powie-
rza pyłem zawieszonym PM 10 i PM 
2,5 oraz 36 kontroli instalacji grzew-
czych. Zastosowane zostały środ-
ki oddziaływania wychowawczego 
w postaci 4 pouczeń oraz 5 manda-
tów karnych – informuje Straż Miejska 

w Pruszkowie. Opublikowano wyniki 
badań w okresie od 6 do 28 lutego. 
Funkcjonariusze pojawiali się rano, 
w południe i wieczorem. Najgorszy 
wynik odnotowano 6 lutego po godz. 
20 w rejonie ul. Mostowej. Stężenie 
niebezpiecznych pyłów wynosiło 
aż 252 µm/m3. SD

PRUSZKÓW

Strażnicy skontrolowali 
„kopciuchy”

Rekordowa bonifikata 
przegłosowana 

mieszkaniowym od opłaty jedno-
razowej za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntów stanowiących 
własność gminy i skarbu państwa.

Jak informowali w trakcie 
sesji przedstawiciele urzędu 
gminy, nieruchomości, które 

NADARZYN
Na lutowej sesji nadarzyń-
skiej rady gminy przyję-
to uchwałę w sprawie 
udzielenia bonifikaty przy 
przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności. 

R adni zgodzili się w tej 
sprawie z propozycją 
wójta Dariusza Zwo-
lińskiego: bonifikatę 

w wysokości aż 99 proc., co jest 
rekordem w skali całego kraju. 
Bonifikata będzie udzielana oso-
bom fizycznym oraz spółdzielniom 

będą podlegać przekształce-
niu jest na ich terenie około 
200. Chodzi głównie o budyn-
ki jednorodzinne położone na 
terenie Nadarzyńskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Radni byli jednomyślni. 15. gło-
sami „za” uchwałę przyjęto. EL

R E K L A M A

Aktorzy powalczą w Pruszkowie 
w mistrzostwach Polski w pływaniu

PRUSZKÓW
Decyzją wojewody 
mazowieckiego Prusz-
ków przejął prawo 
własności do dużej 
(8,6 tys m kw) 
działki przy ul. Lipowej. 
Jak ten teren zostanie 
wykorzystany?

C hodzi o teren mię-
dzy powstającymi 
przy Lipowej budyn-
kami wielorodzin-

nymi, vis a vis skrzyżowania 
z ul. Pogodną. To spory kawałek 
ziemi w dobrej lokalizacji. Jakie 
zatem plany ma miasto na za-
gospodarowanie tego miejsca? 
– Byliśmy u wojewody, mamy 
podpisaną decyzję w sprawie 
komunalizacji działki przy 
ul. Lipowej w Pruszkowie. Dział-
ka zostanie przeznaczona na 
cele oświatowe i mieszkanio-
we, na potrzeby miasta. Nie 

myślimy pod kątem sprzedaży 
i wybudowania kolejnego bloku 
przez dewelopera. To ma być 
na potrzeby Pruszkowa – mó-
wi nam Konrad Sipiera, wice-
prezydent miasta.

Włodarze biorą pod uwagę 
kilka rozwiązań. – W tej chwili 
nie chcę określać czy będzie to 
w ramach programu Mieszkanie 
Plus czy pruszkowskiego pro-
gramu Lepsze Lokum, czy też 

Miasto przejęło działkę 
przy ul. Lipowej. W jakim celu?

w innej formie. Na pewno wybie-
rzemy rozwiązanie umożliwiają-
ce wybudowanie jak największej 
liczby mieszkań w przystępnych 
cenach. Do tego jakąś funkcję 
oświatową w tym miejscu bę-
dziemy chcieli realizować, ale 
jeszcze za wcześnie aby mówić 
co konkretnie, czy to będzie cały 
kompleks, czy np. tylko żłobek 
i oddziały klas – dodaje wicepre-
zydent Pruszkowa. EL
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PŁYWANIE
Po raz pierwszy w swojej 
historii do Pruszkowa 
zawitają aktorskie 
mistrzostwa Polski 
w pływaniu. Na basenie 
Kapry zobaczymy zna-
nych i lubianych, 
m.in. Karola Strasburge-
ra, Małgorzatę Sochę 
i Michalinę Sosnę. 

M istrzostwa Polski 
aktorów w pły-
waniu to impreza 
z kilkuletnią trady-

cją, ale w tym roku po raz pierw-
szy odbędą się w Pruszkowie. 
W poprzednich edycjach po-
pularni artyści mierzyli się na 

stołecznych pływalniach. W nie-
dzielę, 17 marca, wystartują na 
basenie Kapry. – Udział potwier-
dziło 40 aktorów, wśród nich m.in. 
Karol Strasburger, Małgorzata 
Socha, obrończyni zeszłorocz-
nego tytułu Michalina Sosna, od-
twórczyni głównej roli w serialu 
„Gliniarze” Ewelina Ruckgaber, 
Agnieszka Mrozińska, Arkadiusz 
Janiczek, Tatiana Sosna-Sarno, 
Agata Załęcka, Aleksandra Ra-
dwan – mówi nam Hanna Gło-
wacka, organizatorka imprezy. 

Aktorzy wystartują w kilku 
kategoriach wiekowych, na dy-
stansie 25 i 50 m. (kobiety), 50 
i 100 m. (mężczyźni). Zmierzą 
się w kilku stylach: grzbieto-
wym, żabce, kraulu i motylku. 
Nie zabraknie też sztafety. – To 
zawsze bardzo widowiskowe 
zmagania, wiele radości spra-
wiają samym aktorom, więc 

świetna atmosfera gwaranto-
wana – dodaje Hanna Głowacka. 

Płwackie zawody aktorów 
będą mieć też dodatkowy cel. 
W czasie ich trwania prowadzo-
na będzie zbiórka pieniędzy dla 
Lenki Woźniak, małej mieszkan-
ki Pruszkowa, która potrzebu-
je pilnej operacji nóżki. Zawody 
będą otwarte dla publiczności, 
a wejść na teren pływalni bę-
dzie można po wrzuceniu do-
wolnej „cegiełki” do puszki na 
rzecz Lenki. 

Początek zawodów w niedzie-
lę, 17 marca, o godz.10.00. 

Mistrzostwa Polski aktorów 
odbywają się pod patronatem 
starosty pruszkowskiego i pre-
zydenta Pruszkowa. Partnerem 
imprezy jest Związek Aktorów 
Scen Polskich. Patronem me-
dialnym wydarzenia jest portal 
i gazeta WPR24.pl. EL
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Policjanci z Michałowic zatrzymali męż-
czyznę, który siedział na przystanku au-
tobusowym i palił marihuanę. Jak można 
się domyśleć, został zatrzymany. Sytu-
acja miała miejsce dokładnie w miej-
scowości Opacz-Kolonia. Na jednym  
z przystanków autobusowych mundu-
rowi zauważyli mężczyznę, który na ich 

widok wyrzucił za ogrodzenie pobliskie-
go osiedla niedopałek. – Funkcjonariusze 
podjęli wobec niego czynności legity-
mowania. W trakcie dalszych czynności 
okazało się, że odrzucony niedopałek to 
skręcona bibuła, wewnątrz której znaj-
dował się susz roślinny. Po przewiezieniu 
na komendę susz poddano wstępnemu 

badaniu testerem narkotykowym,  
które wykazało, że jest to marihuana  
– czytamy w komunikacie Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 24-letni 
mężczyzna usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających. Przyznał się  
i dobrowolnie poddał karze. Teraz może 
mu grozić nawet do 3 lat więzienia.  SD

MICHAŁOWICE

Palił skręta na przystanku, 
zatrzymała go policja

R E K L A M A

BRWINÓW
Piastów, Nadarzyn,  
Grodzisk – te gminy  
w naszym regionie wpro-
wadziły bonifikatę dla 
swoich mieszkańców.  
A jak będzie w Brwinowie?

B onifikata od opłat prze- 
kształceniowych to  
w ostatnim czasie te-
mat budzący ogromne 

zainteresowanie. Na wprowa-
dzenie upustów od zmiany użyt-
kowania wieczystego w prawo 
własności w naszym regionie 
zdecydowano się już w Na- 
darzynie, Piastowie i Grodzis- 
ku Mazowieckim.

Z pytaniem czy do tego grona 
dołączy Brwinów, zgłosił się do 
nas jeden z mieszkańców Kań, 
a my zadaliśmy je burmistrzo-
wi Arkadiuszowi Kosińskiemu. 
Okazuje się, że wprowadzenie 
wyższej niż ustawowe 60 proc. 
bonifikaty nie jest brane pod 
uwagę. – Nie będę przedsta-
wiał takiej propozycji radzie 
miejskiej. Klub PiS przygotował 
projekt uchwały w tej sprawie, 
z tym że ten projekt nie spełnia 
wymagań statutu. Wprowadza-
na jest bonifikata, która zmniej-
szy dochody gminy Brwinów, 
a przepisy mówią o tym, że je-
śli przedstawiane są dokumenty, 
które mają zmniejszyć docho-
dy, to należy wskazać źródło po-
krycia. Jeśli PiS składa wniosek, 
żeby wprowadzić bonifikatę, to 

należy pokazać z jakich wydat-
ków należy zrezygnować – mó-
wi burmistrz Kosiński.

Przypomnijmy, że zapisana 
w ustawie bonifikata od prze-
kształceń na gruntach Skarbu 
Państwa to 60 proc. o ile nie ma 
wprowadzającej większy „ra-
bat” uchwały gminy. Przy zmia-
nie użytkowania wieczystego 
w prawo własności na grun-
tach należących do samorządu, 
gminy samodzielnie ustalają jej 
wysokość, mogą też odstąpić od 
przyjęcia jakiegokolwiek upu-
stu. Tak prawdopodobnie bę-
dzie w Brwinowie. – Wiadomo, 
że są osoby, które chciałyby od-
kupić nieruchomość za 1 proc 

Brwinów bez bonifikaty?

wartości. Ale jeśli zmniejszy-
my dochody, będzie mniej pie-
niędzy na inne wydatki. W tym 
przypadku rząd i tak pozwala 
spłacić użytkowanie wieczyste 
za cząstkę wartości. Myślę, że 
są jakieś granice rozdawania 
pieniędzy publicznych. A jest 
wiele osób, które wcześniej 
zdecydowały się przekształ-
cać użytkowanie wieczyste 
we własność i nie przysługuje 
im bonifikata – zaznacza wło-
darz Brwinowa.

W brwinowskiej radzie gmi-
ny klub radnych PiS nie posiada 
większości. Szanse na przeforso-
wanie uchwały wprowadzającej 
bonifikatę są więc niewielkie.  EL

 A
N

D
RZ

EJ
 B

ŁA
SZ

C
ZA

K 
W

IK
IP

ED
IA

.O
RG

  
 

MILANÓWEK
Władzom Milanówka 
udało się pozyskać 
dotację na utworzenie 
miejskiego żłobka.  
W zaadoptowanej  
na ten cel wilii przy  
ul. Warszawskiej  
opiekę znajdzie ponad  
50 maluchów.

D ofinansowanie po-
chodzi z rządo-
wego programu 
„Maluch+”. Z tej 

puli do Milanówka trafi po-
nad 1,5 mln zł na utworzenie 
placówki dla najmłodszych 

dzieci. Będzie to pierwszy 
w Milanówku publiczny żło-
bek. – Miasto jest właścicielem 
budynku przy ul. Warszaw-
skiej. Teoretycznie miał być 
on przeznaczony na siedzibę 
Milanowskiego Centrum Kul-
tury, ale jest to zwykła wil-
la. Na cele kultury nie nadaje 
się, brak jest możliwości wy-
gospodarowania tam choćby 
małej sali widowiskowej. Więc 
aby racjonalnie wykorzystać 
to miejsce, burmistrz Piotr 
Remiszewski podjął decyzję, 
że skoro jest program dający 
możliwość pozyskania dużych 
pieniędzy na adaptację takie-
go budynku, to trzeba działać 
szybko, szczególnie że w Mila-
nówku nie ma żadnego miej-
skiego żłobka. Przystąpiliśmy 

W Milanówku powstanie 
pierwszy miejski żłobek

do tego programu i jak widać 
z dobrym skutkiem – mówi 
nam Piotr Iwicki, sekretarz 
miasta-ogrodu.

Wspomniana willa mieści się 
przy ul. Warszawskiej 18a. Z wła-
snej kieszeni Milanówek dołoży 
do tego przedsięwzięcia około 
pół miliona złotych.

A kiedy żłobek zacznie dzia-
łać? Konkretnego terminu na 
razie nie ma. W pierwszej ko-
lejności konieczne będzie roz-
pisanie przetargu na adaptację 
budynku i pomyślne rozstrzy-
gnięcie tej procedury. – Nie 
chcemy wyprzedzać faktów. 
Rynek usług budowlanych jest 
bardzo chimeryczny. Ale mamy 
determinację, aby to wszystko 
udało się nam jak najszybciej  
– zaznacza Iwicki.  EL
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Ulica Brwinowska w Milanówku prze-
szła remont, o który starano się od 
wielu lat. Temat dramatycznego sta-
nu drogi poruszaliśmy w lutym na 
prośbę mieszkańców. Zdjęcia ulicy 
mówiły same za siebie. W okresie 
suchym droga była usłana wyrwami, 
natomiast w okresie deszczowym 

mieszkańcy musieli brodzić w bło-
cie. Jednak zgodnie z zapowiedzia-
mi burmistrza Milanówka nastąpiły 
zmiany. Ulica Brwinowska zyskała 
nową nawierzchnię z płyt betono-
wych. Teraz przejazd samochodem 
nie powinien przypominać przepra-
wy przez rzekę, czy też Rajdu Dakar. 

Docelowo na ul. Brwinowskiej po-
winien pojawić się asfalt. Jednak 
trudno w tej chwili powiedzieć kie-
dy to się stanie. Wiadomo jednak, 
że miasto podjęło rozmowy w celu 
utworzenia partnerstwa publiczno-
-prywatnego dla budowy i moderni-
zacji dróg gminnych. SD

MILANÓWEK

Brwinowska 
po remoncie

Agencja Zatrudnienia KS Service Sp. z o. o. jest 
ogólnopolską Agencją Zatrudnienia, certyfikowa-
ną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia 

pod numerem 7254. Nasza agencja posiada belgijskie certyfikaty 
w regionie Flandrii, Brukseli oraz Walonii, co stanowi gwarancję le-
galności i jakości świadczonych przez nas usług.

Praca w Belgii – 

Operator Maszyn gnąco/klejących 
– wynagrodzenie od 14,30 euro/h

 Czy interesuje Cię praca za granicą? 
 Czy posiadasz doświadczenie w obsłudze maszyn gnąco/klejących?
 Czy komunikujesz się w języku angielskim ?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, szukamy właś-
nie Ciebie. Nie czekaj aplikuj już dziś i zacznij z nami współpracę. 

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów, z branży produkcyjnej poszu-
kujemy OPERATORA MASZYN GNĄCO/ KLEJĄCYCH. W zamian za Twoje 
doświadczenie oferujemy wynagrodzenie od 14,30 euro/godz., czeki 
żywnościowe w kwocie 3,09 euro na dzień, trzynastą pensję, kartę pa-
liwową, pakiet prywatnej opieki medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt:
Katarzyna Lewicka

Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji Zagranicznych
+48 517 612 024, +48 506 561 723

k.lewicka@ksservice.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  ogłasza przetarg nieograniczony  

na wykonanie zadań jak niżej:
Zadanie 1: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w osiedlach 
PSM 
(alternatywnie z koszeniem trawników lub bez koszenia)
Zadanie 2: Koszenie trawników w osiedlach PSM
Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni  w osiedlach PSM

Termin składania ofert upływa w dniu   
22.03.2019 roku o godz. 14:30. 

Niezbędne materiały wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówie-
nia można otrzymać w formie elektronicznej (na płycie CD) w siedzibie:
1) Administracji Osiedla Śródmieście:  

ul. Kubusia Puchatka 3, 05-800 Pruszków 
2) Administracji Osiedla Parkowe:    

ul. Hubala 5, 05-800 Pruszków 
3) Administracji Osiedla Staszica cz.”A”:   

ul. Dębowa 6A, 05-800 Pruszków 
4) Administracji Osiedla Staszica cz.”B” i Bolesława Prusa:  

ul. Lalki 6/8, 05-800 Pruszków 
w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Magdalena Słobodzin, kontakt: tel. 22 758-83-15, e-mail:  
teo1@psm-pruszkow.pl;
Oferty w zamkniętej i opisanej kopercie (w zależności od wybranego Zada-
nia), należy składać w siedzibie Zarządu Pruszkowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Bolesława Prusa 86 w Pruszkowie – KANCELARIA 
- Pokój 11.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu   
25.03.2019 roku o godz. 09:00.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn w całości lub w części.

O G Ł O S Z E N I E

49-latek zatrzymany 
za zabójstwo 

REGION
Policjanci z komisaria-
tu w Błoniu zatrzymali 
49-letniego obywatela 
Ukrainy. Mężczyzna jest 
podejrzany o zabójstwo. 
Grozi mu kara 
do 25 lat więzienia. 

D o komisariatu w Bło-
niu przyszedł męż-
czyzna, który od 
swojej znajomej 

otrzymał wiadomość o śmierci 
kolegi. Z informacji przekaza-
nych przez zgłaszającego wy-
nikało, że doszło do zabójstwa. 
Policjanci natychmiast podję-
li interwencje. 

Mundurowi udali się pod 
wskazany adres. Na miejscu 
zastali dwie osoby – kobie-
tę i mężczyznę. W pokoju obok 
na podłodze leżał pokrzywdzo-
ny z raną klatki piersiowej. Po 

krótkiej rozmowie okazało się, 
że 49-letni obywatel Ukrainy 
zadał cios, po którym pokrzyw-
dzony zmarł. 

Zebrany materiał pozwolił na 
przedstawienie zarzutów 49-lat-
kowi. Na wniosek prokurato-
ra sąd zastosował 3 miesięczny 
areszt dla zatrzymanego. Teraz 
grozi mu kara nawet do 25 lat 
więzienia, albo kara dożywotnie-
go pozbawienia wolności. AZ
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PRUSZKÓW
Pruszkowscy włodarze 
przygotowują się do 
stworzenia nowych 
miejsc do wypoczynku 
i rekreacji w mieście. 
Gdzie pojawią się nowe 
skwery i place zabaw? 

K ażdy teren zielony 
w mieście jest cenny. 
W Pruszkowie miesz-
kańcy do swojej dys-

pozycji mają pięć parków, jednak 
to ciągle mało. Władze miasta 
chcą przygotować kolejne tere-
ny, na których mieszkańcy będą 
mogli odpocząć i się zrelaksować. 
– Jesteśmy w trakcie przygotowa-
nia kilku projektów związanych 
m.in. z realizacją tężni solankowej, 
która powstanie w Parku Sokoła, 
nowego placu przy Żwirowisku. 

Kolejny skwer, który powstanie 
przy u. Wapiennej będzie niety-
powy w skali miasta. Planujemy 
powiększenie placu zabaw na Gą-
sienie, mieszkańcy oczekują na to 
już od kilku lat. Działaniami objęty 
jest też skwer w kolejnej dzielnicy: 
na Bakach, przy ul. Zdziarskiej, 
tam też powstaną ciekawe urzą-
dzenia do wykorzystania przez 
naszych najmłodszych miesz-
kańców – wylicza Beata Czyżew-
ska, wiceprezydent Pruszkowa. 

Większość z wymienionych po-
mysłów została zapoczątkowana 

przez ekipę Jana Starzyńskie-
go. Tężnia solankowa to pomysł 
mieszkańców zgłoszony do bu-
dżetu obywatelskiego. Podobnie 
jak pomysł stworzenia terenu re-
kreacyjnego przy ul. Wapiennej. 
Realizację tej inwestycji opóźniały 
sprawy związane z koniecznością 
uregulowania stanu prawnego 
działki, na której miał powstać 
skwer. W końcu się udało, więc 
nowe władze Pruszkowa mają 
„otwartą furtkę” do rozpoczęcia 
prac związanych z zagospodaro-
waniem terenu.

Pruszków wzbogaci się 
o nowe tereny zielone

 S
EW

ER
YN

 D
ĘB

IŃ
SK

I Natomiast przypadku tere-
nu przy Żwirowisku odbyły się 
nawet spotkania i konsultacje 
z mieszkańcami. Pojawia się 
pytanie czy teraz te ustalenia 
trafią „do kosza”? – Zależy nam 
tutaj, aby mieszkańcy w efekcie 
otrzymali to, na co najbardziej 
stawiali. Powstanie tam boisko 
wielofunkcyjne, miejsce pod ko-
lejną stację roweru miejskiego, 
kilka miejsc parkingowych dla 
samochodów, stojak na rowe-
ry to są oczywiście wszystkie 
te pomysły naszych miesz-
kańców nie mniej w dalszym 
ciągu pozostaje kwestia tego 
miąższu i tego co wewnątrz. 
Mamy pewien pomysł na za-
gospodarowanie tego miejsca 
i mamy nadzieję że spotka się 
z zaciekawieniem i zaintere-
sowaniem, bo będą to atrakcje, 
których jeszcze na naszym pla-
cach i skwerach nie ma – za-
znacza Czyżewska. AZ
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Michałowicki magistrat ogłosił przetarg 
na przebudowę ul. Ceglanej w Komoro-
wie. To droga, która biegnie równole-
gle do torów WKD. Prace drogowe na  
ul. Ceglanej będą polegały na remoncie 
nawierzchni i przebudowie odwodnie-
nia. Będzie to pierwszy etap, który obej-
mie niemal 320 mb drogi. Na tę chwilę 

urząd ogłosił przetarg i poszukuje wy-
konawcy dla tego zadania. Jaki będzie 
zakres prac? Wszystko rozpocznie się 
od frezowania nawierzchni i rozbiórki 
podbudowy. Następnie trzeba będzie 
wykonać nową podbudowę i położyć 
nawierzchnię asfaltową. Nowe będą 
studzienki i krawężniki, jak również 

zaplanowano humusowanie i obsiew 
poboczy. Co ważne, powstanie 15 m 
kanałów odwadniających i trzy stud-
nie rewizyjne – krótko mówiąc nie bę-
dzie zalewało drogi. Termin wykonania 
zamówienia to maksymalnie 28 czerw-
ca tego roku, ale na tę chwilę trzeba 
poczekać na wynik przetargu.  SD

KOMORÓW

Przebudują Ceglaną  
w Komorowie

Co z pomysłem 
budowy basenu przy  
ul. Gomulińskiego?

zostały złożone w zeszłym roku. 
Pozostaje więc pytanie co dzie-
je się z inwestycją? – W 2018 r. 
nie udało się pozyskać środków 
zewnętrznych na budowę pły-
walni przy ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie. Z informacji uzy-
skanych z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wynika, że przedmio-
towa inwestycja nie uzyskała 
dofinansowania ze względu na 
niewystarczającą sumę środków 
oraz zbytnie obciążenie budże-
tu Funduszu Rozwoju Kultury  
Fizycznej na lata przyszłe – mó-
wi nam Piotr Aniołek, naczelnik 
Wydziału Funduszy Zewnętrz-
nych Starostwa Powiato- 
wego w Pruszkowie. 

Czy to oznacza, że inwestycja 
trafia „do kosza”? Okazuje się, że 
nie. – W 2019 r. Powiat Pruszkow-
ski planuje ponownie aplikować 
o środki finansowe na budowę 
pływalni w ramach „Programu 
inwestycji o szczególnym zna-
czeniu dla sportu – edycja 2019” 
– dodaje Aniołek.  AZ

PRUSZKÓW
Nowy basen przy  
ul. Gomulińskiego 
miał być lekarstwem 
dla przeładowanej pły-
walni Kapry. Co dzieje 
się z tą inwestycją?

Pomysł wybudowania 
basenu przy Zespole 
Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych 

w Pruszkowie przy ul. Gomu-
lińskiego pojawił się na począt-
ku ubiegłego roku. Miał to być 
basen szkoleniowy wraz z za-
pleczem i trybunami. Druga pły-
walnia w Pruszkowie pozwoliłaby  
na odciążenie basenu Kapry.

Jednym z warunków realizacji 
tej inwestycji było otrzymanie 
dofinansowania z Minister-
stwa Sportu. Środki jakie po-
wiat mógłby uzyskać to nawet 
70 proc. kosztów. Dokumenty 

Obwieszczenie  
Starosty Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.), oraz art. 11d 
ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.03.2019r. na 
wniosek Inwestora – zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na: przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie 
na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z prze-
budową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, 
gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów,  
powiat grodziski 

inwestycja obejmuje nieruchomości:   
obręb: 140505_2, 0010 Jaktorów - dz. nr ew.: 264, 265/3, 265/11, 265/15, 
265/20, 265/21, 266 , 275/2 (275/7, 275/8), 276 (276/1, 276/2), 277/2 (277/5, 
277/6), 278/2 (278/6, 278/7), 280/5 (280/3, 280/4), 281/2 (281/5, 281/6), 
282/2 (282/5, 282/6), 283/3 (283/4, 283/5), 340 (340/1, 340/2).  
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem po-
dano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po 
podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi 
teren ( przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.  
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy 
zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego  
w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki,  
ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11). 

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. ze zm.) oraz art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 
2018.11.05 ze zm.), zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją  
nr 258/19 z dnia 04.03.2019 r. wydał zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej wraz  
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Chrzanów 
Duży i w Grodzisku Mazowieckim – etap I
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0004 Chrzanów Duży: 314/2
Obręb 0003: 61/1, 61/2 (61/7, 61/8, 61/9)
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 innych 
dróg publicznych (przebudowa studni telekomunikacyjnej):
Obręb 0004 Chrzanów Duży: 94
Obręb 0003: 90
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać  
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale 
Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 
32, pok. nr 11).
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
czekają na stworzenie 
połączenia autobuso- 
wego do Warszawy.  
Jak przebiegają prace  
w tym temacie?

P o wznowieniu ruchu 
pociągów na linii 447 
z pruszkowskich ulic 
zniknęły autobusy linii 

zastępczych. Mieszkańcy Pruszko-
wa domagają się powrotu autobu-
sów na trasy. Władze Pruszkowa 
podjęły już działania w tej spra-
wie, ale do tej pory nie przekazują 
szczegółowych informacji na te-
mat postępu prac. 

Nie tylko mieszkańcy zaczyna-
ją się niecierpliwić. Miejscy rajcy 
również chcieliby wiedzieć jak 
przebiegają rozmowy w tej spra-
wie. O szczegóły ustaleń na linii 
Zarząd Transportu Miejskiego  
– miasto Pruszków dopytywał 
na sesji radny Karol Chlebiński.  
– Dziękuję za odpowiedź w spra-
wie interpelacji na temat linii 
autobusowej. Ale mam pewien 
niedosyt. Chciałbym wyrazić 
prośbę o przedstawienie tych 
planów, które pan prezydent 
wymienia. Chodzi o ofertę ZTM 
i uzgodnienia dotyczące uru-
chomienia linii łączącej Pusz-
ków z Warszawą – zaznaczył 
radny Chlebiński. 

Autobus do Warszawy. 
Propozycja ZTM nie do przyjęcia? 

W odpowiedzi na złożoną przez 
niego interpelacje pojawiła się 
bowiem informacja o tym, że ZTM 
przedstawił nie tylko orientacyj-
ne koszty funkcjonowania linii, 
ale również potencjalną trasę.  
– Do dnia dzisiejszego mówi się 
o wielu aspektach tej linii, ale 
tak naprawdę nie bardzo wiemy 
o czym mówimy. Kilka dni później 
z prasy lokalnej dowiaduje się ze 
prowadzimy również rozmowy 
z Piastowem o przedłużenie linii 
do Pruszkowa – dodał. Mowa tu 

o wydłużeniu piastowskiej linii 
P2 do ul. Waryńskiego w Prusz-
kowie – przyp. red. W odpowiedzi 
na pytanie radnego Karola Chle-
bińskiego prezydent Pruszkowa 
Paweł Makuch powiedział jaką 
trasę zaproponował ZTM. – Pro-
pozycja, która została nam zło-
żona w wyniku prowadzonych 
rozmów i braku chęci dublo-
wania linii autobusowej wzdłuż 
SKM powoduje to, że ZTM za-
proponował nam dowiezienie 
mieszkańców Pruszkowa poprzez  

Al. Jerozolimskie, skręt w Salo-
mea i dojechanie do Okęcia. Tam 
jest ten parking Park&Ride. Na 
tę chwilę ZTM przewiduje tyl-
ko tę możliwość – zaznaczył Pa-
weł Makuch. 

Władze miasta szukają innych 
możliwości uruchomienia połącze-
nia ze stolicą. Deklarują również, że 
swoje pomysły będą konsultować 
z mieszkańcami. Czy uda się wy-
pracować rozwiązanie, które za-
dowoli wszystkich? Przekonamy  
się niebawem.  AZ
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GDDKiA unieważniła kolejny już prze-
targ na usunięcie bramek poboru 
opłat zlokalizowanych na autostradzie 
A2 na wysokości Brwinowa. Powo-
dem takiej sytuacji były zbyt wysokie 
oferty. GDDKiA zaplanowała wydatek 
na 1,6 mln zł podczas gdy najniższa 
złożona w przetargu oferta wynosiła 

prawie 4 mln. Druga z ofert była jesz-
cze wyższa. Zatem wobec trzy razy 
wyższych kwot zdecydowano się 
unieważnić przetarg. Warto dodać, 
że nie było to pierwsze postępowa-
nie dotyczące likwidacji bramek. Pra-
ce miały zostać wykonane do końca 
czerwca tego roku. Jednak procedura 

z wyłonieniem wykonawcy przedłuża 
się. Do zadań firmy będzie należało 
zdemontowanie wyspy oraz innych 
urządzeń, które znajdują się w miejscu 
nieczynnego punktu poboru opłat. 
Następnie trzeba będzie odtworzyć 
nawierzchnię i wykonać oznakowa-
nie poziome. SD

REGION

Zbyt wysokie oferty na 
likwidację bramek na A2

Zapraszamy osoby rejestrujące po-
jazd w Wydziale Obsługi Miesz-
kańców w Starostwie Powiatowym 
w Pruszkowie do odbioru bezpłat-

nych ramek do tablic rejestracyjnych z lo-
gotypem Powiatu Pruszkowskiego. Są one 
również dostępne w filiach WOM w Raszynie 
i Nadarzynie. Ramki są przekazywane wy-
łącznie osobom rejestrującym pojazd. Dys-
trybucja rozpoczęła się 4 marca 2019 roku 
i potrwa do wyczerpania zapasów. 

Życzymy bezpiecznej jazdy!

Uwaga Kierowcy!

Szanowne Panie
Z okazji Dnia Kobiet, w imieniu męskiej części Zarządu i Rady Powiatu 
Pruszkowskiego chciałbym złożyć wszystkim Paniom z naszego terenu 
najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń. Życzę, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej 
pracy, nieustannym trudzie i trosce o innych. Niech każdy dzień sprawi, 
że będziecie czuły się potrzebne i doceniane, a uśmiech będzie gościł na 
Waszych twarzach jak najczęściej. Niech szczęście i życiowy optymizm 
towarzyszy Wam nie tylko w tym pięknym dniu, ale przez cały rok! 
Wszystkiego najlepszego!

z wyrazami szacunku,
Krzysztof Rymuza

Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

Stowarzyszenie K40
oraz

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

zapraszają na

MŁYNARSKI
czyta:

Marian Opania
śpiew:

Katarzyna Łochowska
akompaniament:

Marcin Mazurek

17 MARCA
godz. 12:00

scenariusz:

Ewa Telega
producent wykonawczy:

Lucyna Kowalska
scenograa:

Justyna Kucharska

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
ul. Tadeusza Kościuszki 41

wstęp wolny

więcej informacji: www.powiat.pruszkow.pl

liczba miejsc ograniczona
17 MARCA
godz. 12:00

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
ul. Tadeusza Kościuszki 41
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www.k40.org.pl

REGION
Centralny Port Komuni-
kacyjny to temat budzą-
cy w naszym regionie 
wiele emocji. Wiosną 
tego roku swoją działal-
ność ma rozpocząć rada 
społeczna w sprawie 
programu budowy CPK.

Centralny Port Komuni-
kacyjny ma powstać na 
terenie trzech miej-
scowości w naszym 

regionie – Baranowa, Teresina 
i Wiskitek. Pomysł budowy gi-
gantycznego portu lotniczego 
wraz z miasteczkiem budzi wie-
le kontrowersji. Głównie wśród 
lokalnej społeczności. Mimo du-
żego sprzeciwu rząd forsuje bu-
dowę CPK.

Najprawdopodobniej już 
w marcu zacznie funkcjono-
wać rada społeczna w sprawie 

budowy CPK. Inauguracja jej 
działania będzie oznaczała start 
konsultacji społecznych. – Ra-
da będzie platformą współpra-
cy, komunikacji między spółką 
CPK, biurem pełnomocnika rzą-
du ds. CPK, a lokalną społeczno-
ścią – wyjaśnia Konrad Majszyk, 
rzecznik CPK.

Czym konkretnie ma zająć 
się rada? Najważniejszą rolą ma 

być doradzanie pełnomocnikowi 
i zarządowi spółki w sprawach 
istotnych dla społeczności lokal-
nej. Mowa tu m.in. o kwestiach 
pozyskiwania nieruchomości 
potrzebnych do realizacji inwe-
stycji. Na konkretne informacje 
w tej sprawie czekają mieszkań-
cy wspomnianych miejscowości. 
Na wcześniejszych spotkaniach 

Wiosną ruszą konsultacje 
w sprawie CPK

nikt nie potrafił im udzielić in-
formacji na jakich zasadach ma 
się to odbywać.

Powołanie do życia rady spo-
łecznej ma być „motorem napę-
dowym” do kolejnych działań. Do 
połowy roku ma zakończyć się re-
krutacja specjalistów na kluczowe 
stanowiska związane z planowa-
niem i realizacją projektu. Nabór 
wystartował w styczniu.

W tym roku mają być goto-
we dokumenty dotyczące m.in. 
zakładanych kosztów budowy 
CPK, parametrów portu lotni-
czego czy współpracy i podzia-
łu zadań między CPK a PKP PLK 
przy budowie linii kolejowych.

Przypomnijmy. Centralny Port 
Komunikacyjny ma być gotowy 
w 2027 r. AZ

PRUSZKÓW
Wszystko wskazuje 
na to, że w Pruszkowie 
powstanie drugi punkt 
ratowania i wymiany 
żywności. Po udanym 
starcie Jadłodzielni 
przy ul. Kraszewskiego, 
kolejne tego typu 
miejsce może pojawić 
się na Żbikowie.

P ierwsza pruszkowska 
Jadłodzielnia rozpo-
częła funkcjonowa-
nie pod koniec grudnia 

ubiegłego roku. Od tamtego cza-
su działa pełną parą, nie bra-
kuje chętnych aby pozostawić 
tam nadmiar jedzenia, nie bra-
kuje też tych, którzy chętnie po 
nie sięgają. – Punkt działa, cały 
czas ludzie przynoszą i odbie-
rają jedzenie. Udało nam się po-
zyskać jeden sklep, który będzie 

z Jadłodzielnią współpracował 
i przekazywał jedzenie. Szuka-
my kolejnych punktów, które 
chciałyby oddać żywność, żeby 
się nie zmarnowała – mówi nam 
Artur Pawełczyński, koordyna-
tor przedsięwzięcia ze Stowa-
rzyszenia Jaspis.

Udany debiut Jadłodzielni przy 
ul. Kraszewskiego spowodował, że 
pojawiły się plany uruchomienia 
podobnego miejsca w innym re-
jonie miasta. – Tym razem punkt 
powstaje przy pomocy urzędu 

W Pruszkowie powstanie 
druga Jadłodzielnia

miasta (poprzedni pomogło zor-
ganizować starostwo powiatowe 
– przyp. red.). Na Żbikowie jest 
targ, tam będzie jedno miejsce, 
które miasto wyremontuje i nam 
je udostępni. W dobrym miejscu 
przy wyremontowanym targu 
przy ul. Pańskiej – wyjaśnia Ar-
tur Pawełczyński.

Jak już informowaliśmy, targo-
wisko przy ul. Pańskiej w najbliż-
szym czasie czeka przebudowa. 
Termin zakończenia prac to sier-
pień tego roku. EL
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Najprawdopodobniej już w marcu 
zacznie funkc jonować rada społeczna 
w sprawie budowy CPK.
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W marcowej odsłonie PKF zobaczy-
my duńską sensację Gustava Mölle-
ra. „Winni” to film z gatunku tych, 
które trzymają w napięciu do ostat-
niej minuty. Rutynowy wieczór przy 
telefonie alarmowym. Operator od-
bierający dziś połączenia, były funk-
cjonariusz policji, z niecierpliwością 

czeka na zbliżający się koniec zmia-
ny. Pijani imprezowicze, niedzielni 
kierowcy, blokujący numer żartow-
nisie – irytacja policjanta rośnie. Na-
gle odbiera telefon od spanikowanej 
kobiety. Została porwana, a samo-
chód, w którym się znajduje, jedzie w 
nieznanym kierunku. Gdy połączenie 

zostanie gwałtownie przerwane, męż-
czyzna nie opuszczając pokoju rusza 
kobiecie na ratunek. Jak skończy się 
ta historia? Przekonacie się w najbliż-
szą sobotę, 9 marca. Pokaz „Winnych” 
o godz. 18.00 w sali audytoryjnej Cen-
trum Kultury i Sportu w Pruszkowie. 
Wstęp wolny.  EL

KINO

„Winni” w Pruszkowskim 
Klubie Filmowym

Zumba – intensywny trening 
wzmacniający cardio.

O godzinie 14:30 w Sali Wie-
lofunkcyjnej odbędzie się cykl 
otwartych wykładów i warsz-
tatów przygotowanych przez 
Akademię Szczęśliwych Kobiet, 

które zakończy pokaz makijażu 
paryskiego Edyty Miedzińskiej. 

—W  godzinach 14:00 – 17:00 na 
Sali Wielofunkcyjnej czekać bę-
dą na Panie główne atrakcje tego 
dnia a mianowicie stoiska z któ-
rych będzie można bezpłatnie 

Grodzisk „Miastem Kobiet”
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skorzystać. Jesteśmy przekonani, 
że każdy znajdzie coś dla siebie 
a będą to między innymi: dar-
mowe makijaże, sesje zdjęciowe, 
zabiegi pielęgnacyjne na twarz, 
usta i dłonie, porady architekta 
wnętrz czy warsztaty zdobienia 
słodkich wypieków! Zachęcamy 
również do skorzystania ze sto-
iska DKMS, przy którym będzie 
można zarejestrować się jako 
dawca – informują organizatorzy. 

Imprezę zwieńczy spotka-
nie z Gwiazdą Wieczoru – Iwoną 
Guzowską, sportsmenką, która 
dziś swoje doświadczenie w wal-
ce z przeciwnościami, stresem 
czy brakiem motywacji przeka-
zuje innym kobietom. Wystąpi 
z motywującym wykładem Siedem 
Wojowniczek - Mądrość, Odwaga, 
Wewnętrzna Siła, Wiara w siebie, 
Pasja, Miłość i Wolność. Iwona Gu-
zowska to wielokrotna mistrzyni 
świata w kick-boxingu, pierwsza 
Polka, która zdobyła tytuł mistrzy-
ni świata w boksie zawodowym.

„Miasto Kobiet” odbędzie się 
9 marca w Mediatece przy ulicy  
3 Maja 57 w Grodzisku Mazowiec-
kim. Wstęp wolny.  AZ

Kolarskie święto  
za nami

sędziowska odebrała zwycię-
stwo Gletzierowi, uznając, że 
nieprzepisowo zajeżdżał dro-
gę polskiemu kolarzowi.

W drugim wyścigu Polak do 
ostatecznego sprintu wystar-
tował w idealnym momencie. 
Na ostatnim wirażu przypu-
ścił mocny atak, zostawiając 
byłego mistrza świata w tyle  
ostatecznie zdobywając brą-
zowy medal. 

Najlepsza w całych zawo-
dach okazała się ekipa Holandii,  
która pruszkowską arenę opu-
ściła z dorobkiem 11 medali. 

Arena Pruszków była też 
świadkiem ustanowienia jed-
nego rekordu świata. Doko-
nała tego drużyna Australii, 
która wyścig na dochodzenie 
mężczyzn ukończyła z cza-
sem 3:48.012, pobijając ubie-
głoroczny rekord ustanowiony 
w Apeldoorn.

Do historii mistrzostw nale-
ży również nowy rekord Pol-
ski w tej konkurencji, który od 
27 lutego wynosi 3:58.473.  AZ

KOLARSTWO 
W Pruszkowie od 27 
lutego do 3 marca 
rozgrywane były Tis-
sot UCI Mistrzostwa 
Świata w Kolarstwie 
Torowym. 

K olarze przez pięć dni 
rywalizowali o 20 
kompletów medali 
w 10 konkurencjach. 

Polska ekipa dopiero ostatniego 
dnia mistrzostw mogła cieszyć 
się z medalu. Brąz w sprincie 
wywalczył Mateusz Rudyk. War-
to podkreślić, że nasz zawodnik 
miał tu sporo szczęścia. 

Rudyk swoje zmagania pod-
czas ostatniego dnia mistrzostw 
rozpoczął od półfinałowych 
sprintów z Holendrem Harrym 
Lavreysenem. Wygrał pierwszą 
potyczkę, ale w kolejnych, mu-
siał uznać wyższość rywala. Nie 
pomógł mu nawet gorący do-
ping pruszkowskiej publicz-
ności. O brązowy medal Rudyk 
walczył z Brytyjczykiem Mat-
tew Gletzierem.

Mimo zaciętej walki na torze 
nie udało mu się pokonać by-
łego mistrza świata, ale mimo 
to kilka minut później mógł się 
cieszyć z prowadzenia. Komisja 
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Spotkanie  
z Denisem Urubko

SPOTKANIE
Grodziską Mediatekę 
odwiedzi Denis Urubko, 
światowej sławy hima-
laista, postać niezwykle 
ciekawa, ale też niepo-
zbawiona kontrowersji. 
Spotkanie już 14 marca.  

D enis Urubko to po-
stać znana nie tylko 
w środowisku hima-
laistów i miłośników 

wypraw w góry wysokie. Cała 
Polska usłyszała o nim rok temu, 
kiedy wspólnie z Adamem Bie-
leckim ruszyli na ratunek Tom-
kowi Mackiewiczowi i Elisabeth 
Revol, którzy utknęli na Nan-
ga Parbat. Francuzkę szczęśli-
wie udało się sprowadzić na dół. 
„Czapkins” czyli Tomasz Mackie-
wicz, został niestety na górze. 

Reprezentacje sejmu, 
senatu i samorządu 

charytatywnie w piłkę 
A całkowity dochód z imprezy 
przeznaczony zostanie dla pod-
opiecznych Fundacji Hospicjum 
Onkologicznego św. Krzysztofa 
w Warszawie. W czasie trwania 
turnieju możliwy będzie zakup 
specjalnych cegiełek na rzecz 
tej placówki.

Na boisku zobaczymy re-
prezentacje kancelarii sejmu 
i senatu RP, samorządowców 
z Raszyna, powiatu pruszkow-
skiego, mieszkańców oraz klu-
by KS Raszyn, UKS Łady i GKS 
Podolszyn. Imprezę poprowa-
dzi dziennikarz sportowy Bog-
dan Saternus.

Zmagania tych nietypowych 
drużyn będzie można śledzić 
w niedzielę, 10 marca, od godz. 
10.00. Miejsce: hala sportowa 
CSR w Raszynie przy ul. Sporto-
wej 30. Wstęp jest bezpłatny.  EL

PIŁKA NOŻNA
Już w niedzielę 10 mar-
ca w Raszynie odbę-
dzie się charytatywny 
turniej piłki nożnej  
z udziałem reprezen- 
tacji sejmu, senatu  
i samorządów. Wstęp  
na trybuny wolny!

T urniej Charytatyw-
ny w Halowej Piłce 
Nożnej „Przyjazna 
Dłoń” upamiętni pił-

karzy, którzy trenowali w KS 
Raszyn, a odeszli przedwcze-
śnie po walce z nowotworem. 
Piłkarskie zmagania dedyko-
wane będą Leszkowi Ciarce 
i Andrzejowi Nockiewiczowi. 
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IMPREZA
Już w sobotę 9 marca  
w Grodzisku odbędzie 
się impreza z okazji  
Dnia Kobiet. „Miasto 
Kobiet” w tym  
roku odbędzie się  
w grodziskiej Mediatece. 

W trakcie impre-
zy nie zabraknie 
atrakcji dedyko-
wanym wszyst-

kim Paniom. Jak prezentuje 
się harmonogram imprezy? Na 
godz. 14:00 zaplanowano ofi-
cjalne otwarcie „Miasta Kobiet”. 
Jednocześnie w Holu Głównym 
zostanie zaprezentowany wer-
nisaż aktów kobiecych oraz por-
trety naszych seniorek, które 
przeszły metamorfozy w ra-
mach zajęć Nasze Pogaduchy. 

Od godziny 14:15 do 17:00 w Sali 
Fitness odbywać się będą zajęcia 
sportowe i samoobrona. Orga-
nizatorzy przygotowali darmo-
we zajęcia pilates, samoobrony 
oraz nowość: zajęcia Strong by 

Głośno o Denisie Urubko zro-
biło się też chwilę później. Pod 
koniec lutego ubiegłego roku,  
nadal będąc częścią polskiej eks-
pedycji na K2, wspinacz pod-
jął próbę samodzielnego ataku  
na K2. Swojej decyzji nie kon-
sultował z kierownictwem wy-
prawy, o co część uczestników 
miało do niego duże pretensje. 
Jaki był powód takiego kroku? 
O to będzie można zapytać Deni-
sa Urubko osobiście podczas spo-
tkania w grodziskiej Mediatece. 

Będzie ono połączone z wy-
stawą sprzętu wspinaczkowe-
go, wykorzystywanego podczas 
górskich wypraw trekkingowych 
i wspinaczkowych w Tatrach i Al-
pach „Grodzisk PONAD Chmura-
mi” - projektu Mariusza Smysło 
i Piotra Laskowskiego. 

Początek spotkania w czwar-
tek, 14 marca, o godz. 18.00. Sala 
wielofunkcyjna Mediateki przy 
ul. 3 Maja 57.  EL
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OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW:CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków 
695 504 174 

• Sprzedam działkę 
budowlano-rolną 2,56ha 
w Miedniewicach 1km 
od Skierniewic z możliwością 
podziału, dojazd 
z dwóch stron 
drogą asfaltową 
tel. 607-983-787

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

• Agencja ochrony zatrudni 
na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, 
Konotopy, Błonia i Ożarowa 
Mazowieckiego tel.539777180 

• DO KONFEKCJONOWANIA 
W DNIACH 8.03-15.03.2019. 
SOKOŁÓW K. JANEK. 605-975-105

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

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

• Opiekunka Seniorów 
w Niemczech – legalna 
praca, pełna organizacja 
wyjazdu. Akceptujemy język 
na poziomie podstawowym 
i organizujemy kursy 
niemieckiego od podstaw 
w Warszawie. Tel. 506 289 039, 
501 356 229, Promedica24 

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

• Poszukiwany Strażak, 
Pracownik Ochrony, 
Kwalifikowany Pracownik 
Ochrony. 12/16/24 h. 
Stawka uzależniona 
od doświadczenia. 
Tel. 727-003-831, 510-011-347.

• Poszukujemy pracowników 
do maszynowego 
sprzątania magazynu 
blisko Grodziska Maz. 
Pon-pt 6-14 Tel. 510-011-347 
lub 727-003-831

• Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel. 696-039-978 

• Poszukujemy osoby 
do pracy w firmie 
ogrodniczej tel. 514336555 

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokolowie 
koło Janek 504204700 

Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do 
sklepu mięsnego 
w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie 
miesięczne 3000,00 
na rękę tel. 504-029-507 

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie Pruszkowa 
tel. 601 306 336

SZUKAM PRACY

• Mężczyzna lat 62 z orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym poszukuje pracy 
jako ślusarz produkcyjnym lub 
innej w Pruszkowie (okolicy) 
tel. 696 217 045

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom za miastem 535-487-338 

• Dom w Parzniewie tel. 535-487-338 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

DAM PRACĘ

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  Drzewa, 
krzewy, pielęgnacja, 
wycinka, prześwietlanie 
drzew owocowych 
i bielenie; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• RUTPOŻ - Serwis ppoż. Nadarzyn, 
tel. 600-730-882 

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT 
GOTÓWKA 508206738 

• Kredyty bankowe 
www.procesuj.pl, 887 887 559 

• MONTAŻ DRZWI 
WEWNĘTRZNYCH - 
PROFESJONALNIE, DOKŁADNIE 
608-269-964

• Pielęgnacja, porządkowanie 
ogrodów, wycinki tel. 
889481458 

• Pranie dywanów, tapicerek - 
wynajem odkrzaczy 
tel. 509-951-159 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601 612 930 

• Do wynajęcia pokój 2-os 
kwatera pracownicza 
tel. 694-127-292

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

• KUPIĘ MOTORYNKE ROMET ITP 
514 588 005

USŁUGI

• Auto każde kupię tel. 603 903 405 

AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA 515-514-100 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533

• Sprzątanie Mieszkań, Domów, 
728-777-128

Usługi remontowo - 
- budowlano - kamieniarskie. 
tel. kont. 663-001-719

• 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 

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

PARTNER HANDLOWY

WYNAJMĘ BUDYNEK 
MAGAZYNOWO-

BIUROWO-USŁUGOWY 

W KOMOROWIE 

O POWIERZCHNI 220 M2. 
CENA 5500 ZŁ, 

TEL. 602-783-783

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława 
Kostki w Kostowcu działający z upoważnienia 

Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach internetowych urzędu –  
www.nadarzyn.pl (BIP) został zamieszczony 
wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania  
w użyczenie.

Gmina Grodzisk Mazowiecki 
poszukuje lokalu do wynajęcia

Gmina Grodzisk Mazowiecki poszukuje lokalu użytkowego o pow. ok. 250 m2  
zlokalizowanego na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki, do wynajęcia na  
potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pisemne oferty zawierające opis lokalu oraz propozycję warunków najmu na-
leży składać w terminie do 29.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Grodzisku  
Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32a.
Szczegółowe informację można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32a,  
lub pod numerem telefonu 22 755 55 34 wew. 142.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 
przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 08.03.2019 r. 
na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz  
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75 oraz 22 735-88-03, pok. 64  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!
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Grodzisk Mazowiecki, 08.03.2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. 
Dz. U z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z  uchwałą Nr  317/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice  
i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, w Książenicach, położony 
pomiędzy ul. Olszową, Al. Olszową na działce ew. nr 175/17, północną i wschodnią granicą administracyjną wsi Książenice 
oraz w Urszulinie, wyznaczony południową granicą administracyjną wsi Urszulin, następnie konturem klasyfikacyjnym RIV 
a, następnie wzdłuż zachodniej granicy drogowej działki ew. nr 7 do północnej granicy drogowej działki ew. nr 8, i dalej do 
punktu wyznaczonego na tej granicy w odległości 440 m od północno wschodniego wierzchołka działki ew. nr 6/14, następnie 
ponownie wzdłuż granicy konturu klasyfikacyjnego R IVa i granicy konturu klasyfikacyjnego W-Ps IV, do południowej granicy 
ul. Jabłoniowej, a od ul. Jabłoniowej wzdłuż wschodniej granicy wsi Urszulin stanowiącej wschodnią granice gminy Grodzisk 
Mazowiecki.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach 
od 18 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 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 25 marca 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 2019.

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 24 kwietnia 2019 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 opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”.
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 2018 r. poz. 2081) 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 24 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się 
bez rozpatrzenia.

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

OGŁOSZENIE NR WPP.6721.2.2019 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 8 marca 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15- Krupińskiego 
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu  dnia 23 stycznia 2019 r. przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały Nr 67/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15 – Krupińskiego 

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jednostka A15 -Krupińskiego, prze-
biegają po:

1) od północy – po północnej granicy działek ew. nr 2/4, 3, 4/1, 5/1,6/1,42/1 z obrębu 28, następnie na przedłużeniu północnej 
granicy działki ew. nr 42/1 przez działkę ew. nr 42/3 do wschodniej granicy tej działki ew. nr 42/3 z obrębu 28;
2) od wschodu – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 42/1 z obrębu 28 ze 
wschodnią granicą działki ew. nr 42/3 z obrębu 28, po wschodniej granicy tej działki ew. nr 42/3 z obrębu 28 do punktu sta-
nowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 28/6 z obrębu 28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 
42/3 z obrębu 28;
3) od południa – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 28/6 z obrębu 
28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 42/3 z obrębu 28 następnie po południowej granicy działek ew. nr 28/6, 28/5, 28/4, 27/2  
z obrębu 28, następnie na przedłużeniu tych granic do wschodniej granicy działki ew. nr 40/6 z obrębu 28;
4) od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 27/2 z obrębu 
28 ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/6 z obrębu 28, następnie po wschodniej granicy działki ew. nr 40/6 z obrębu 28 do 
północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 2/4 z obrębu 28.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu należy składać na piśmie 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32a w terminie do dnia 8 kwietnia 
2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, 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 oddzia-
ływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Grodzisk Mazo-
wiecki, przystąpiła do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego  
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 9 i można zapoznać się z nią 
w godzinach pracy Urzędu. Uchwała Nr 67/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. udo-
stępnione są również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Prawo lokalne – Uchwały Rady Miejskiej- Kadencja 
VIII- Rok 2019 – Sesja nr 4 z dnia 23.01.2019.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. mogą 
wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 9 lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym)na adres email:  
urzad@grodzisk.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

OGŁOSZENIE WPP.6721.3.2019 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta  

Grodzisk Mazowiecki Jednostka C3 - J. Wolframa,

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.  
Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu  dnia 23 stycznia 2019 r. przez Radę Miejską w Grodzisku 
Mazowieckim Uchwały Nr 68/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka C3 - J. Wolframa,

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:
od północy – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 3/6 z obrębu 71 z zachod-
nią granicą działki ew. nr 35 z obrębu 70, a następnie po północnych granicach działek ew. nr 3/6, 3/8 i 3/7 z obrębu 71, 
następnie na przedłużeniu północnej granicy działki ew. nr 3/7 z obrębu 71 przez działkę ew. nr 7 do wschodniej granicy 
tej działki ew. nr 7 z obrębu 71;
2) od wschodu – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 3/7 z obrębu 71 ze 
wschodnią granicą działki ew. nr 7 z obrębu 71, po wschodniej granicy tej działki ew. nr 7 z obrębu 71 do punktu stano-
wiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 6 z obrębu 71 ze wschodnią granicą działki ew. nr 7 
z obrębu 71;
3) od południa – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 6  
z obrębu 71 ze wschodnią granicą działki ew. nr 7 z obrębu 71 dalej po południowej granicy działki ew. nr 6 z obrębu 71, 
następnie na przedłużeniu tej granicy do zachodniej granicy działki ew. nr 35 z obrębu 70;
4) od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 6  
z obrębu 71 z zachodnią granicą działki ew. nr 35 z obrębu 70, następnie po zachodniej granicy działki ew. nr 35 z obrębu  
70 do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 3/6 z obrębu 71 na zachodniej gra-
nicy działki ew. nr 35 z obrębu 70.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu należy skła-
dać na piśmie do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32a w ter-
minie do dnia .8 kwietnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przed-
miot 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 2018 r. 
poz.2081 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Grodzisk Mazowiecki, przystąpiła do postę-
powania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególno-
ści sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 9 i można zapoznać 
się z nią w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk  
Mazowiecki ul. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 9 lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym)
na adres email: urzad@grodzisk.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organi-
zacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.  
Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1  
pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 


