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Kiedy kampus PAŻP w Regułach?
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MICHAŁOWICE  
Inwestycje Polskiej  
Agencji Żeglugi  
Powietrznej na terenie 
gminy Michałowice 
budzą duże zaintere-
sowanie mieszkańców. 
Zapytaliśmy Agencję  
o szczegóły tych  
przedsięwzięć.

O tym, że Agencja pla-
nuje budowę wież 
radiokomunikacyj-
nych i swojego kam-

pusu na terenie Reguł i Pęcic 
wiadomo od dawna. Kilka lat 
temu PAŻP nabyła od Agencji 
Nieruchomości Rolnych dział-
kę położoną między al. Powstań-
ców Warszawy, przedłużeniem  
ul. Granicznej i torami WKD oraz 

grunty w Pęcicach, gdzie staną 
ośrodki radiokomunikacyjne. Na 
jakim etapie są obie inwestycje? 
– Budowa obiektów radiokomu-
nikacyjnych w Regułach i Pęci-
cach planowana jest do realizacji 

w 2019 r. W tym zakresie podpi-
sana jest umowa z wykonawcą. 
Kampus PAŻP w Regułach jest 
obecnie w fazie przygotowaw-
czej, trwają prace projektowe. 
Termin realizacji zasadniczych 

prac budowlanych planowany 
jest na lata 2022-2024 – mówi 
nam Paweł Łukaszewicz, rzecz-
nik prasowy PAŻP.

PRUSZKÓW
Przebudowano wejścia  
i na tym koniec / str. 4 /

POWIAT GRODZISKI
Jak skrócić czas oczekiwania
na pomoc medyczną w SOR-ze
Szpitala Zachodniego? / str. 6 /

PRUSZKÓW
Przetarg na rozbudowę szkoły  
przy Wapiennej jeszcze  
w tym roku? / STR. 3 /

PIASTÓW
Tak będzie wyglądało liceum  
im. Mickiewicza / str. 13/
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tygodnie do WPR Targów Nieruchomości i Wnętrz w Pruszkowie!  
W weekend 6 i 7 kwietnia odzwiedźcie Halę Znicz. Znajdziecie tam 
stoiska deweloperów, firm wnętrzarskich, meblowych i wielu innych! 

R E K L A M A

Z dwóch przedsięwzięć jakie 
PAŻP planuje w Regułach i Pę-
cicach zdecydowanie większy 
rozmach ma kampus, który po-
jawi się po sąsiedzku z urzędem 
gminy. Na działce o powierzch-
ni 16 hektarów powstać ma małe 
miasteczko. Planowane obiekty 
to budynek biurowy, budynek 
operacyjny, zespół rekreacyjny 
z boiskami zewnętrznymi, re-
stauracja, przychodnia, garaże 
nadziemne i podziemne. Na te-
ren mają prowadzić dwa wjazdy. 
Zjazd z al. Powstańców War-
szawy będzie obsługiwał wjazd 
samochodów osobowych na par-
king kubaturowy zlokalizowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku biurowego, a także wjazd 
gości nie posiadających przepu-
stek wjazdowych na teren oraz 
autobusów, łącznie około 350 
pojazdów. Zjazd z ul. Granicznej 
będzie obsługiwał wjazd samo-
chodów osobowych na pozostałe 
parkingi kubaturowe oraz na-
ziemny parking, zlokalizowa-
ne na terenie kampusu, łącznie 

około 950 pojazdów. W projekcie 
zastrzeżono też możliwość roz-
budowy obiektu w przyszłości. 
– Kampus PAŻP stanowić będzie 
zespół budynków o nowoczesnym 
wyrazie architektonicznym, ku-
baturowo dostosowanym do oko-
licznej zabudowy (Urzędu Gminy 
Michałowice) oraz warunków wy-
nikających z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Istotną rolę kompozycyj-
ną w założeniu odgrywać będzie 
zieleń – zapewnia Paweł Łuka-
szewicz, rzecznik prasowy PAŻP.

Tak duży ośrodek musi wpłynąć 
na natężenie ruchu. Jakie komu-
nikacyjne rozwiązania PAŻP chce 
zaproponować w tej okolicy? Jesz-
cze niedawno jednym z pomysłów 
była m.in. budowa wiaduktu nad 
torami WKD. – W ramach budowy 
Kampusu zrealizowane zostaną 
dwa wjazdy na teren obiektu – od 
alei Powstańców Warszawy i uli-
cy Granicznej. Szczegółowe roz-
wiązania komunikacyjne zostaną 
określone w toku prowadzonych 
postępowań administracyjnych 
związanych z realizacją inwesty-
cji. Stosowane w Agencji godziny 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 pracy personelu administracyj-
nego (7:00-15:00) oraz zmianowy 
tryb pracy personelu operacyjne-
go powoduje, że wpływ kampusu 
na zwiększenie ruchu w okolicy 
nie będzie znaczący. Dodatkowo 
przewiduje się, że większość ru-
chu do i z Agencji będzie odby-
wać się w kierunku odwrotnym 
do dominujących potoków. Z tych 
powodów nie jest przewidziana 
budowa wiaduktu nad torami 
WKD – zaznacza Paweł Łuka-
szewicz, rzecznik prasowy PAŻP.

Do takiej oceny i przekonania, 
że natężenie ruchu nie wzrośnie 
sceptycznie odnoszą się władze 
gminy. Był to jeden z tematów 
poruszonych podczas spotka-
nia z przedstawicielami PAŻP, do 
którego doszło w połowie marca 
tego roku. – Miało ono charakter 
roboczy. Chcieliśmy się dowie-
dzieć na jakim PAŻP jest etapie 
w procedowaniu projektu bu-
dowlanego i jaki ma pomysł na 
zaistnienie w gminie Michałowi-
ce. Dowiedzieliśmy się, że nie ma 
jeszcze pozwolenia na budowę. 
W związku z tym nie mamy na ra-
zie żadnych twardych informacji. 

Chcieliśmy się z PAŻP spotkać 
głównie dlatego, że docierały do 
nas takie informacje od miesz-
kańców zainteresowanych in-
westycją, że PAŻP nie wykazywał 
wielkiej chęci do konsultacji spo-
łecznych czy otwartego informo-
wania o tym co zamierza zrobić. 
Naszym celem było zachęcenie 
PAŻP do spotkania z mieszkań-
cami. I tu mamy sukces. Spotka-
nie z przedstawicielami Agencji 
odbędzie się w kwietniu – mó-
wi nam Małgorzata Pachecka, 
wójt Michałowic.

Współpracę i komunikację 
z michałowickim magistratem 
PAŻP chwali. I potwierdza, że 
będzie spotkanie z mieszkań-
cami. – PAŻP z powodzeniem 
współpracuje z władzami gminy 
od początku realizacji projektu. 
We współpracy z gminą w kwiet-
niu planowane jest zorganizowa-
nie spotkania z mieszkańcami. 
Dalsze działania informacyjne 
zostaną dostosowane do po-
stępów w realizacji projektów 
oraz zgłaszanych przez miesz-
kańców potrzeb – zapewnia  
Paweł Łukaszewicz.  EL

Jest wykonawca 
świateł na ulicy  

Prusa i Pogodnej

Pruszkowskie starostwo po-
wiatowe ogłosiło właśnie wyniki 
postępowania przetargowe-
go na jej budowę. Najlepszą, 
zwycięską ofertę przedstawi-
ło przedsiębiorstwo z Tarno-
wa, które swoje usługi wyceniło 
na ponad 197 tys zł. Kropką nad 
„i” będzie podpisanie umowy. 
Od tego momentu zacznie ty-
kać zegar. Światła mają zacząć 
działać w ciągu niecałych dwóch 
miesięcy od dopełnienia for-
malności między starostwem 
a wybraną firmą.

Jak dokładnie będą wyglądać 
wspomniane światła? Na wlo-
tach ulic Pogodnej i Prusa pojawią 
się klasyczne potrójne sygnaliza- 
tory. Oddzielne sygnały przezna-
czone będą dla pieszych i rowe-

rzystów korzystających ze ścieżki. 
Światło zielone zapali się po na-
ciśnięciu przycisku zapotrze-
bowania. Sygnalizacja ma być 
zsynchronizowana z sąsiednią 
krzyżówką Wojska Polskiego,  
Pogodnej i Powstańców.  EL

PRUSZKÓW
Pruszkowskie sta-
rostwo powiatowe 
pomyślnie rozstrzy-
gnęło przetarg na 
budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżo-
waniu ulic Prusa  
i Pogodnej w Pruszko-
wie. Inwestycja może 
ruszyć niebawem.

P ojawienie się świateł 
w tym punkcie mia-
sta budzi różne re-
akcje mieszkańców. 

Jedni cieszą się z takiego roz-
wiązania, podkreślając jak wie-
le wypadków i kolizji miało tam 
miejsce. Inni uznają, że to zbyt 

daleko idące środki bezpieczeń-
stwa, a kierowcy oswoili się już 
z obowiązującą organizacją ru-
chu. Trochę racji mają zapewne 
i jedni i drudzy. Jednak bez wzglę-
du na to, kto więcej, sygnalizacja  
świetlna powstanie.
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Na wlotach ulic Pogodnej i Prusa 
pojawią się klasyczne potrójne 
sygnalizatory. Oddzielne sygnały 
przeznaczone będą dla pieszych 
i rowerzystów korzystających ze 
ścieżki. Światło zielone zapali 
się po naciśnięciu przycisku 
zapotrzebowania.

2



Cały kompleks będzie nowoczesną przestrzenią do nauki, z warunkami 
do uprawiania sportu, cała część kubaturowa będzie spełniać warunek 
wysokiej oszczędności energetycznej – Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa,  
o rozbudowie Liceum im. Mickiewicza.
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REGION
Pruszkowskie Targi 
Nieruchomości i Wnętrz 
powracają z wiosenną 
edycją! Przygotowaliśmy 
dla Was bogatą ofertę 
deweloperów,  
firm wnętrzarskich,  
wyposażenia.  
Zapraszamy!

Z astanawiacie się nad 
kupnem mieszkania 
w Pruszkowie i okoli-
cach? Szukacie inspi-

racji na aranżacje wnętrz lub 
remont? Czy może kusi Was 
możliwość zamówienia orygi-
nalnych mebli szytych na mia-
rę? Jeśli choć na jedno z tych 
pytań odpowiedzieliście twier-
dząco, nie możecie przegapić 
Targów Nieruchomości i Wnętrz 
w pruszkowskiej Hali Znicz. Wy-
stawcy będą do Waszej dyspozy-
cji przez dwa dni, w weekend 6 
i 7 kwietnia.

Znajdziecie tu kompleksową 
ofertę mieszkań z rynku pier-
wotnego m.in. Osiedle Enclave, 
Lipowa Art, Osiedle Pszczelin 
Brwinów, Osiedle Witanów, Osie-
dle Brwinów oraz propozycje de-
weloperów: Glif, BM Baćko i EBB.

Nie zabraknie firm specjali-
zujących się w wysokiej jakości 
wykończeniu wnętrz i tworzeniu 
mebli na wymiar. Swoje usługi 

zaprezentują m.in. firmy Eko 
Meble i Meble na życzenie, Gla-
zomat, Świat Łazienek Noverra, 
Eurofirany. Po radę w sprawie 
energii odnawialnej dla domu 
warto będzie udać się na sto-
isko Eco Sun Energy. Od stro-
ny finansowej wsparciem będą 
specjaliści do spraw kredytów 
z Phinance S.A. Tradycyjnie nie 
zabraknie wrażeń motoryza-
cyjnych. Partnerem Targów jest 
Ford Bemo Motors, które zapre-
zentuje piękne modele najnow-
szych aut.

W targowej kawiarni przygo-
towanej przez restaurację Amigo 
znajdziecie chwilę wytchnienia, 
a na Targi śmiało możecie zabrać 
dzieci. Specjalnie dla najmłod-
szych przygotowaliśmy bawialnię. 

Szukasz mieszkania? Przyjdź  
na Targi Nieruchomości i Wnętrz!

Panie z Przedszkola Tuptuś bez-
płatnie zaopiekują się twoją po-
ciechą w naszym Klubiku.

Wstęp na Targi wolny!
Do zobaczenia 6 i 7 kwietnia 

w Hali Znicz w Pruszkowie! Za-
praszamy w godz. 10.00-16.00.

Sponsorem Targów jest dewe-
loper osiedla Enclave Bouygues 
Immobilier Polska.

Partnerem moto: Bemo Mo-
tors. Partnerami: Lipowa Art, 
Strefa Meblowa Eko Meble, No-
verra Świat Łazienek.

Głównym patronem medial-
nym Targów jest RynekPier-
wotny.pl.

Patronat objęli: KRN.pl, Obiek-
tywna.pl, Telkab, Homeprofit, 
WPR24.pl, GrodziskNews.pl, Ta-
belaOfert.pl.  EL

Utalentowana 9-latka  
podbija Masterchefa

PRUSZKÓW
Pruszków ma swoją re-
prezentantkę w popular-
nym programie kulinar-
nym Masterchef Junior. 
W ostatnim odcinku  
(17 marca) Lena Król  
z Pruszkowa  
zaserwowała jurorom  
niecodzienne danie…

M asterchef Junior 
to program, który 
poszukuje małych 
utalentowanych 

kucharzy. Dania serwowane przez 
dzieci zawstydziłyby nie tylko nie-
jedną gospodynię domową, ale 
i niejednego szefa kuchni w zna-
nych restauracjach. Dzieci nie 
boją się eksperymentów na tale-
rzu i jedyne co je ogranicza przy 
tworzeniu dań to ich wyobraźnia. 

W niedzielnym odcinku pro-
gramu zadaniem małych kucha-
rzy było przygotowanie dania 

regionalnego. Łatwo się wiec do-
myślić, że na talerzach pojawiły 
się potrawy znane w Wielkopol-
sce czy na Śląsku. Tymczasem 
9-letnia Lena Król z Pruszkowa 
zaskoczyła jurorów swoim da-
niem. Lena zaserwowała „Raki 
z Parku Mazowsze”. Nie wszyst-
kim danie przypadło do gustu, 
ale mamy nadzieję, że Lena się 
nie zniechęci. 

My kibicujemy Lenie i czeka-
my z zaciekawieniem na kolejny 
odcinek! Lenę możecie oglądać 
w każdą niedzielę o godz. 20.00 
na kanale TVN.  AZ
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PRUSZKÓW
Po wielu latach oczeki-
wania przygotowania 
do planowanej roz-
budowy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Prusz-
kowie nabrały tempa. 
Jest szansa, że przetarg 
na wykonanie prac 
budowlanych ruszy 
jeszcze w tym roku. 

S pecjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy 
w Pruszkowie mieści 
się w starych budyn-

kach przy ul. Wapiennej. Loka- 
lizacja nie jest przypadkowa. 
Z jednej strony blisko stąd do 
centrum miasta, z drugiej jest tu 
cicho, spokojnie i zielono. Oto-
czenie  sprzyja nauce i skupie-
niu się na dzieciach, bo to one są 
tu najważniejsze. Kłopot w tym, 

że budynki lata świetności ma-
ją za sobą, a warunki do pracy 
z dziećmi nie są zbyt komfortowe. 

W ubiegłym roku pojawiła się 
jednak dobra informacja. Powiat 
pruszkowski, który jest organem 
prowadzącym dla ośrodka przy 
ul. Wapiennej, ogłosił przetarg 
na przygotowanie dokumentacji 
projektowej potrzebnej do rozbu-
dowy placówki. Sprawdziliśmy na 
jakim etapie jest dziś ta inwestycja. 
– W tej chwili jesteśmy na etapie 
przygotowywania przetargu na re-
alizację tego zadania. Jednocześnie 
pani skarbnik buduje finansowa-
nie tego przedsięwzięcia i zgodnie 

z budżetem tego roku i wielolet-
nią prognozą finansową jesteśmy 
przygotowani do tego, żeby pod 
koniec roku ogłosić przetarg na 
realizację tego zadania – mówi 
nam Krzysztof Rymuza, starosta 
pruszkowski. – Kosztorys tej in-
westycji to około 40 mln zł. Zakła-
damy, że nowy ośrodek będziemy 
budowali przez trzy lata. To jest je-
den ze sztandarowych projektów 
starostwa powiatowego i myślę, 
że za trzy lata będziemy przeci-
nali wstęgę – dodaje. Co ciekawe 
władze starostwa chcą zaanga-
żować w realizację tej inwestycji 
lokalne firmy, jako sponsorów. 

Przetarg na rozbudowę szkoły  
przy Wapiennej jeszcze w tym roku?
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Zebrane od nich pieniądze mo-
głyby posłużyć m.in. na zakup wy-
posażenia dla szkoły. – Rozmowy 
ze sponsorami już trwają, nieste-
ty nie możemy jeszcze mówić, co 
to za firmy – zaznacza Rymuza. 

Budowa szkoły zostanie po-
dzielona na etapy. W pierwszej 
kolejności zostanie wybudowa-
ny nowy gmach szkoły, następ-
nie dzieci zostaną przeniesione 
do nowego obiektu. Później na-
stąpi rozbiórka starego budyn-
ku, a w jego miejscu ma powstać 
zaplecze rekreacyjno-sportowe. 

Dziś wiadomo już, że na czas 
prac budowlanych szkoła nie 
zostanie zamknięta. Jak zatem 
starostwo zamierza zadbać 
o komfort nauki dzieci? - To jest 
ryzyko. Dodatkowo tuż obok ma-
my prywatne przedszkole. Już 
dziś staramy się przygotować 
tę inwestycje w taki sposób, by 
nie tworzyć niepotrzebnego nie-
bezpieczeństwa i zagrożenia dla 
dzieci zarówno z naszej szkoły, 
jak i z przedszkola – podkreśla 
starosta pruszkowski.  AZ
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Śmiertelny wypadek na torach PKP w Piasto-
wie. Rano w środę, 20 marca, 27-letni męż-
czyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności tego 
wypadku nie są w znane. Policjanci nie po-
twierdzają, że mężczyzna rzucił sie pod po-
ciąg. Szczegóły ustali śledztwo prokuratorskie. 
– Potwierdzamy śmiertelny wypadek na to-
rach kolejowych w Piastowie, na wysokości 

wiaduktu, w stronę Pruszkowa. Zginął 27-let-
ni mężczyzna. Był to pociąg relacji Warsza-
wa-Kraków. Okoliczności będą wyjaśniane 
podczas śledztwa – mówi podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. W związku z utrudnienia-
mi w ruchu do odwołania obowiązywało wza-
jemne honorowanie biletów ZTM-KM.  SD

PIASTÓW

Mężczyzna zginął  
pod kołami pociągu

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Wystawa poświęcona 
Władysławowi Bartoszewskiemu 

WYSTAWA
W Muzeum Dulag 121 
w niedzielę 24 marca o 
godz. 15.00 odbędzie 
się otwarcie wystawy 
„O ludzkiej kondycji w 
czasach ekstremalnych” 
poświęconej Władysła-
wowi Bartoszewskiemu.  

W ernisaż będzie po-
łączony ze spot- 
kaniem z dr. Wła-
dysławem Teofilem 

Bartoszewskim oraz prezenta-
cją wywiadów z Władysławem 
Bartoszewskim. Wystawa będzie 
prezentowana do 30 marca w go-
dzinach otwarcia Muzeum.

Wystawa Fundacji Instytutu 
im. Władysława Bartoszewskie-
go prezentuje życie i działalność 
Władysława Bartoszewskiego 
– historyka, pisarza, publicy-
sty, uczestnika wydarzeń hi-
storycznych w Europie i świecie 
w XX i początku XXI w., wro-
ga systemów totalitarnych 

i autorytarnych. Pomaga rów-
nież zrozumieć bogatą bio-
grafię człowieka, który swoje 
doświadczenia umiał przekuć 
w działania stanowiące inspi-
rację dla rodaków.

W trakcie otwarcia wysta-
wy odbędzie się spotkanie z dr. 
Władysławem Teofilem Bar-
toszewskim, podczas które-
go zaprezentujemy również 
11 wywiadów z Władysławem 
Bartoszewskim, w których opo-
wiada on o „ludzkiej kondycji  
w czasach ekstremalnych”.  AZ
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PRUSZKÓW
Miała być kompleksowa 
termomodernizacja 
pruszkowskiego urzędu, 
jednak skończyło się 
tylko na remoncie wejść 
do budynku...

P oczątkowo nic nie 
zwiastowało kłopotów. 
Jeszcze za poprzedniej 
kadencji urząd ogłosił 

przetarg i wybrał wykonawcę. 
Prace rozpoczęły się. Niestety 
już kilka miesięcy później urząd 
musiał zerwać umowę z wyko-
nawcą. Powód? Nie wywiązywa-
nie się ze swoich obowiązków. 
W czerwcu zeszłego roku do-
wiedzieliśmy się od ówczesne-
go wiceprezydenta Pruszkowa, 
że wykonawca zaniechał ro-
boty i poprosił o przesunięcie 
terminu bez podania powodu.

Przypomnijmy też, że w ra-
mach termomodernizacji miało 

zostać wykonane ocieplenie 
ścian wraz z nową elewacją, 
a także wymiana części okien. 
Prace miały obejmować również 
likwidację balkonów, przebu-
dowę dwóch wejść (głównego 
i bocznego, wraz z przebudową 

pochylni dla osób niepełno-
sprawnych – przyp. red.), za-
bezpieczenie budynku poniżej 
gruntu, wymianę windy, remont 
czterech pokoi i piwnic.

Minęła druga połowa mar-
ca, mieszkańcy mogą korzystać 

Przebudowano wejścia  
i na tym koniec
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z głównego wejścia do urzędu. 
Problem w tym, że nie widać 
aby toczyły się dalsze prace. 
W związku z tym zwróciliśmy 
się w tej sprawie do urzędu i po-
prosiliśmy o wyjaśnienia. – In-
formuję, że miasto Pruszków 
na dzień dzisiejszy nie planu-
je termomodernizacji budyn-
ku Urzędu Miasta Pruszkowa. 
Działania jakie zostały podjęte 
po odstąpieniu od umowy na 
termomodernizację ograniczy-
ły się jedynie do przebudowy 
wejść do budynku – aktualnie 
trwa procedura odbiorowa wy-
konanych prac – poinformował 
nas Konrad Sipiera, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Przypomnijmy też, że nad wej-
ściem głównym pojawił się na-
pis „Pruszków”. Jednak trzeba 
było go zdemontować i popra-
wić. – Napis w wejściu głównym 
do budynku pojawi się – trwają 
ustalenia dotyczące jego formy 
i konkretnej lokalizacji – zazna-
cza Sipiera.  SD

W odległości zaledwie pół godziny drogi  
z Pruszkowa znaleźliśmy miejsce, któ-
re zachwyca. Pałac Mała Wieś przenosi 
swoich gości we wspaniały XVIII-wieczny 
klimat, zachęca do odwiedzin i wypróbo-
wania znakomitej kuchni.

P ałac Mała Wieś to piękny zabytko-
wy kompleks wybudowany ponad  
230 lat temu przez Bazylego Walickie-
go, przyjaciela i doradcę Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Obiekt świeci dziś nie 
mniejszym blaskiem niż w czasach pierwszych 
właścicieli. Po pieczołowitym odrestaurowa-
niu, odtworzeniu wspaniałego ogrodu i ponad 
30 hektarów pałacowego parku – jest idealną 
propozycją zarówno na całodzienną wycieczkę, 
jak i organizację eleganckich przyjęć.

Zachęceni dobrą opinią o tym miejscu posta-
nowiliśmy wybrać się do Małej Wsi i sprawdzić, 
czy rzeczywiście jest to miejsce, które warto po-
znać. Pierwsze miłe zaskoczenie to szybki dojazd. 
Z centrum Pruszkowa zajął nam pół godziny wy-
godnym traktem krajowej „siódemki”. Przekra-
czając bramę Pałacu uwagę od razu przyciąga 

restauracja Stara Wozownia. W tym pięknym 
budynku niegdyś zatrzymywały się karoce pa-
łacowych gości. Dziś jest to świątynia smaku. 
Szef kuchni Robert Skubisz, jeden z najbardziej 
uznanych polskich kucharzy (zdobywca 4 sztuć-
cy wg Przewodnika Michelin) serwuje głównie 
tradycyjne polskie dania w nowoczesnej odsło-
nie, ale nie zabraknie i nawiązań do kuchni fran-
cuskiej. W menu znajdziemy wiele unikatowych 
przysmaków, np. polski kawior Anotnius, ryby 
z gospodarstwa Zielenica czy sola Dover. Pod-
niebienia miłośników zup z pewnością zachwyci 
kremowy barszcz z grójeckich jabłek - specjal-
ność restauracji. Nie inaczej będzie w przypadku 

Pałacowa perełka w Małej Wsi zaprasza

dań głównych, takich jak np. steki z sezonowa-
nej polskiej wołowiny. To tylko kilka przykładów 
z imponującego menu, które wspiera niezwy-
kła karta win i cydrów stworzona przez pałaco-
wą sommelier - Kamilę Dzierżawską, która jest 
kierownikiem restauracji. A na deser - oczywi-
ście ciasto z pałacowej cukierni, domowe lo-
dy i sorbety.

Stara Wozownia zachwyca nie tylko smakiem. 
Piękny wystrój zachęca do niespiesznego odkry-
wania specjałów szefa kuchni. Eleganckie detale 
pozwalają czerpać z tego miejsca dobrą energię.

Po tak wspaniałym posiłku punktem niemal 
obowiązkowym jest spacer po pałacowym par-
ku. To 30 hektarów wspaniałej zieleni z ogro-
dem, który od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
zachwyca feerią barw i precyzją, której nie po-
wstydziłyby się królewskie dwory. W każdą so-
botę i niedzielę organizowane są tu wycieczki 
z przewodnikiem, który opowiada o historii te-
go miejsca, ciekawostkach związanych z życiem 
dawnych mieszkańców kompleksu. Trudno też 
wyobrazić sobie lepsze miejsce na wyjątkową se-
sję zdjęciową: ślubną, rodzinną, narzeczeńską, 

okolicznościową. A warto wspomnieć, że Pałac 
Mała Wieś proponuje swoim gościom nie tyl-
ko odwiedziny, ale także organizację przyjęć. 
Od tych dużych, weselnych, po mniejsze i bar-
dziej kameralne. Znajdziecie tu profesjonalne 
wsparcie w ich organizacji, a po zakończeniu 
świętowania goście odpoczną w eleganckich ho-
telowych apartamentach.

Naszym zdaniem Pałac Mała Wieś to zdecydo-
wanie perełka wśród miejsc, które znakomicie 
nadają się zarówno na jednodniową wycieczkę 
z całą rodziną, jak i na kilkudniowy wyjazd, aby 
odpocząć i nabrać energii. I są tuż obok. W za-
sięgu półgodzinnej podróży samochodem.

Sprawdźcie sami!

Pałac Mała Wieś
Mała Wieś 40
05-622 Belsk Duży
tel. +48 782 40 40 40
recepcja@palacmalawies.pl

palacmalawies.pl
www.facebook.com/palacmalawies/
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PRAWDZIWA WŁOSKA PIZZA. 
BEZ ŻADNYCH KOMPROMISÓW 

Chrupiący brzeg, oryginalne składniki, aromatyczne dodatki, prawdziwa 
włoska mozzarella, czyli wszystko to, co sprawia że ślinka leci na samą myśl 
o pysznej pizzy. Co więcej, takie właśnie przysmaki można znaleźć w prusz-
kowskiej Pizzerii Mewa!
Pizza to od lat jedno z ulubionych dań 
Polaków. Oferuje ją wiele restauracji, ale 
tę prawdziwą, taką która przenosi nas do 
kulinarnego raju – tylko wybrane lokale.  
I właśnie takie miejsce odkryliśmy na ga-
stronomicznej mapie Pruszkowa. Najlep-
sze składniki, fantastyczne ciasto, świeże 
dodatki i zero kompromisów w przygoto-
waniu pizzy to zasady, które sprawiają,  
że do Pizzerii Mewa wraca każdy, kto 
choć raz spróbował tych pyszności.

Sekretem smaku pizzy jest tam przede 
wszystkim pasja do kuchni. Ale nie tyl-
ko. Nie znajdziecie tu zwykłej mąki. Tyl-
ko tę prawdziwą, włoską, przeznaczoną 
do ręcznego wyrabiania elastycznego 
ciasta, które po wypieczeniu zmienia się  
w cieniutki placek z cudownie chrupią-
cym brzegiem. Na nim ląduje oryginalna mozzarella, własnej roboty sos pomidorowy i dodatki jakie tylko 
dusza zapragnie. Od pikantnego pepperoni, przez szynkę parmeńską, suszone pomidory, krewetki, rukolę  
i wiele, wiele innych. Pozycji w menu znajdziecie ponad 30, jest więc z czego wybierać. A warto zazna-
czyć, że mała pizza ma w Mewie 30 cm średnicy! Duża to już uczta dla całej rodziny. Pizza w tym rozmia-
rze to imponujące 50 cm.

Z taką samą miłością do najlepszych smaków w Mewie przygotowuje się aromatyczne kawy i autorskie 
herbaty. Espresso, latte czy americano jak we włoskiej kawiarence? Żaden kłopot. Kawa powstaje tu 
z wyselekcjonowanych, zamawianych specjalnie mieszanek ziaren. Miłośnicy herbaty z pewnością za-
chwycą się kompozycjami z ręcznie zbieranych przez właścicieli pędów sosny, kwiatów czarnego bzu. 
Nas zachwycił napar z dodatkiem gruszki i rozmarynu. Pozycja obowiązkowa przy wizycie w Mewie!

Pizzeria mieści się na piętrze pruszkowskiego basenu Kapry. Wiosną i latem zachęca gości do spędze-
nia czasu na tarasie z widokiem na Stawy Pęcickie. A przez cały rok do oczywiście spróbowania swoich 
specjałów!

Pizzeria Mewa, ul. Andrzeja 3, Pruszków
Godziny otwarcia:  
od poniedziałku niedzieli 9-21;  
tel. 884 988 487 

www.facebook.com/pizzeria.mewa

Rancho pod Bocianem to urokliwe 
miejsce, położone z dala od miej-
skiego zgiełku, ale ze świetnym do-
jazdem. Liczba atrakcji przyprawia  
o zawrót głowy. Sprawdźcie! 

Rancho pod Bocianem znajduje się w miej-
scowości Przypki. Dojazd z Warszawy zajmuje  
ok. 30 minut – dojedziecie trasą S8 lub S7. Miej-
sce to zapewnia całą gamę atrakcji zarówno dla 
gości biznesowych, jak  
i prywatnych. Zachęceni 
opisem postanowiliśmy 
sprawdzić, jak na żywo 
prezentuje się Rancho 
pod Bocianem.

Dojazd z Pruszkowa, bar- 
dzo spokojnym tempem, 
zajął nam niecałe 20 mi-
nut. Pierwsze spojrze- 
nie i w oczy rzuca się gus- 
townie stylizowany obiekt  
połączony z restauracją, 
salą weselną i salami 
szkoleniowymi. Prawdzi-
we piękno znaleźliśmy, 
gdy wyjrzeliśmy za bu-
dynek – 20 hektarów zie-
lonych lasów, malowni-
czych łąk i kilka stawów. 
To wręcz idealne miej-
sce, aby zorganizować wesele, chrzciny, komunię 
lub inną uroczystość rodzinną.

Dowiedzieliśmy się też, jak szeroka jest oferta dla 
klientów biznesowych. Tutaj każdy pomysł zosta-
nie odpowiednio zrealizowany. Pikniki firmowe, 
szkolenia, imprezy integracyjne oraz inne eventy 
organizowane są nawet do 3 tys. osób. 

Rancho również sprawdzi się na weekendowy  
wypad z dziećmi lub znajomymi!

Na wyróżnienie zasługuje „Stara Izba”, czyli re-
stauracja z tradycyjną polską kuchnią. Skosztowa-
liśmy polędwiczki ze szpinakiem, suszonymi po-
midorami i grzybkami z cebulką. Krótko mówiąc: 
rozkosz dla podniebienia. 

Oto atrakcje, które spotkacie na miejscu: 20 ha 
zielonych terenów, park linowy, profesjonalne 

pole do mini-golfa, tor quadowy i off-road, ło-
wisko z ponad 4 tys. ryb, restauracja plenerowa  
i grill, plac zabaw z trampoliną. Na gości czekają 
74 pokoje.

Na hasło „Gazeta WPR” nasi czytelnicy otrzymują 
10 proc. zniżki w restauracji „Stara Izba”. Promocja 
ważna do końca kwietnia.

Rancho pod Bocianem
Nadarzyńska 15, 05-555 Przypki

tel. 22 736 99 15

OBIEKT Z MASĄ ATRAKCJI  
I OGROMNYM ZIELONYM TERENEM

BAZYLIA TO RESTAURACJA ZNAJDUJĄCA SIĘ 
PODKOWIE LEŚNEJ TUŻ PRZY WKD. JEŚLI CHCESZ 
PRZENIEŚĆ SIĘ W KULINARNĄ PODRÓŻ PO 
SMAKACH PRAWDZIWIE WŁOSKIEJ KUCHNI, 
TO MIEJSCE JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE.

 
Po przyjeździe pociągiem Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej na przystanek Podkowa Leśna Główna 
nietrudno znajdziecie restaurację „Bazylia”. Świetna 
lokalizacja to tylko jeden z atutów tego miejsca. 
Przede wszystkim lokal wyróżnia się doskonałą 
włoską kuchnią. Pizza wprost ze słonecznej Italii? 
Nie ma problemu! A przecież karta dań jest o wiele 
dłuższa... 

„Bazylia” zbiera w internecie dobre opinie, więc 
postanowiliśmy to skonfrontować z rzeczywistością. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to niewielki 
lokal. Wcale tak nie jest. Restauracja posiada dwa 

poziomy w budynku. Dodatkowo lokal rozkwita  
o ciepłej porze roku, ponieważ pojawia się ogródek. 
Wówczas trudno znaleźć wolny stolik, a to świad-
czy o tym jak chętnie odwiedzane jest to miejsce. 
 
Podczas degustacji klasycznie wybraliśmy pizzę. 
Jednak nie taką zwykłą. Mnogość wyboru może 
przyprawić o zawrót głowy – różne, ciekawe  
i czasami rzadko spotykane dodatki. Wybraliśmy 
„Parma Uovo”, czyli ziołowy sos pomidorowy, ser 
mozzarella, jajko, szynka parmeńska, oliwki, szparagi 
i świeża bazylia. Aż cieknie ślinka. Czasami trudno 
jest coś opisać tylko słowami, tak też jest w tym 
przypadku. To nie tylko jedzenie. To podróż kulinarna 
wprost do Włoch. Sami wybierzcie gdzie – gorąca 
Toskania, a może Sycylia? 

Menu ugina się od przystawek, makaronów, włoskich 
dań głównych, risottto, przepysznych kaw i wiele 
więcej. Gorąco polecamy to miejsce! 

R O Z S M A K U J  S I Ę  
W  P O D K O W I A Ń S K I E J  „ B A Z Y L I I ”
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Jeden z mieszkańców Milanówka poinformo-
wał strażników miejskich, że na strychu do-
mu znalazł i wyłapał 30 nietoperzy. Zwierzęta 
umieścił w kuble po farbie, po czym zawiado-
mił straż miejską i czekał na odebranie ssaków. 
Jednak po treści zgłoszenia strażnicy podejrze-
wali, że zwierzęta były jeszcze w stanie zimowej 
hibernacji. Wybudzenie ich z tego stanu może 

być dla nich niebezpieczne. Funkcjonariusze 
odebrali zwierzęta i szybko przetransporto-
wali je do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwie-
rząt. Po weryfikacji okazało się, że nietoperze 
należą do gatunku Borowiec Wielki (Nyctalus  
noctula) i są objęte ścisłą ochroną gatunkową.  
Teraz strażnicy będą wyjaśniać, czy nie doszło 
do naruszeń przepisu o ochronie zwierząt.  SD

MILANÓWEK

Odłowili 30 nietoperzy.  
Są pod specjalistyczną opieką

R E K L A M A

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          
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Pruszkowski rower od Nextbike?

S woje usługi wyceniła 
na ponad 454 tys. zł. To 
nieco więcej niż na ten 
cel przeznaczył prusz-

kowski magistrat. Różnica jest 
na poziomie 30 tys zł. Trudno 
więc wyobrazić sobie, że wło-
darze zdecydują się unieważnić 
postępowanie. Bardziej prawdo-
podobne wydaje się dołożenie 
brakującej kwoty. Szczególnie, że 
w innym scenariuszu konieczne 
byłoby ogłoszenie nowego prze-
targu, co skutkowałoby dużym 
opóźnieniem w uruchomieniu 
systemu. Kiedy zatem jest szan-
sa, ze stacje rowerowe pojawią 

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd  
miasta otworzył  
oferty w przetargu  
na dostarczenie i mon-
taż systemu Pruszkow-
skiego Roweru Miejskie-
go. Jedyną propozycję 
złożyła firma Nextbike, 
operator m.in. sto-
łecznych wypożyczalni 
rowerów. 

się na ulicach miasta? Ma to na-
stąpić nie później niż w ciągu  
6 tygodni od momentu podpisa-
nia umowy. W grę wchodzi więc 
przełom kwietnia i maja.

W tym sezonie mieszkańcy 
Pruszkowa będą mieć do dys-
pozycji 11 stacji i 90 rowerów. 
Pojawią się one w następujących 
miejscach: WKD Pruszków, ul. 
Plantowa, Park Mazowsze, skrzy-
żowanie Promyka i Robotniczej, 
CDK, placyk na Ostoi, ul. Space-
rowa, PKP od strony ul. Kościusz-
ki, PKP od strony parkingu przy 
Waryńskiego, Park Żwirowisko, 
Gałczyńskiego róg Zimnej.  EL

Strażacy zapewnili kobiecie 
agregat, by mogła oddychać

GRODZISK MAZ.
Gdy w domu 80-letniej 
mieszkanki Grodziska 
Mazowieckiego zabrakło 
prądu do akcji wkroczyli 
strażacy, którzy przy-
wieźli agregat. Powód 
był ważny, bo kobieta 
oddycha dzięki specjali-
stycznemu urządzeniu.

Z pewnością tego typu 
zdarzenia nie są co-
dziennością strażaków.  
10 marca na ul. To-

ruńskiej zabrakło energii elek-
trycznej, co było następstwem 
wichury. W jednym z domów 
przebywała 80-letnia kobieta, 
która może oddychać dzięki spe-
cjalistycznej aparaturze podłą-
czonej do prądu.

– W domu przy ul. Toruńskiej 
przebywała schorowana kobieta, 
która była podłączona do urzą-
dzenia wspomagającego oddech. 
Nie jest to typowy respirator, ale 

podobna aparatura. W momen-
cie gdy zabrakło prądu, to urzą-
dzenie nie mogło działać. Dlatego 
o pomoc poprosiła nas córka 
tej kobiety. Przyjechaliśmy na 
miejsce i podłączyliśmy agregat 
– mówi st. bryg. Krzysztof Try-
niszewski, zastępca komendanta 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku Ma-
zowieckim. – Agregat pracował 
około dwóch godzin, do momen-
tu powrotu napięcia – dodaje.

Mimo, że tego typu interwen-
cje to rzadkość, strażacy zawsze 
są gotowi do niesienia pomocy. Jak 
twierdzą takie zgłoszenia zdarza-
ją się około 2-3 razy w roku.  SD
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Radni województwa 
mazowieckiego zdecy-
dowali o przeznaczeniu 
ponad 6,6 mln zł na do-
finansowanie zabiegów 
in vitro. Kwota wsparcia 
dla jednej pary to  
około 18 tys. zł.

R ealizacja progra-
mu w ramach które-
go pary starające się 
o dziecko będą mogły 

skorzystać z możliwości dofinan-
sowania zabiegu in vitro zapla-
nowana jest na lata 2019-2022. 
Z szacunkowych danych, jakie 
przedstawia urząd marszałkow-
ski, skala problemu na Mazowszu 
to około 3,7 tys par. – Chętni będą 
mogli ubiegać się o refundację 
kosztów procedury zapłodnie-
nia pozaustrojowego z wykorzy-
staniem własnych gamet pary 
oraz nadzór nad rozwojem za-
rodków in vitro. Przewidywa-
na wysokość dofinansowania, 

na które może liczyć para, bę-
dzie się wahać w przedziale  
6 – 18 tys. zł. Wsparcie dotyczyło- 
by 3 prób przeprowadzenia pro-
cedury zapłodnienia pozaustro-
jowego. Realizatorzy programu 
zostaną wyłonieni w drodze 
konkursu ofert – informują 
mazowieccy samorządowcy. 

– Bardzo się cieszę z decy-
zji radnych. To niezwykle waż-
na inicjatywa, bo na Mazowszu 
jest wiele par, które marzą 

o rodzicielstwie, a z przyczyn 
zdrowotnych nie mogą zreali-
zować swoich planów. Nie da 
się ukryć, że niejednokrotnie 
mogliby skorzystać z najnow-
szych osiągnięć medycyny, ja-
kim jest właśnie metoda in vitro, 
ale z przyczyn finansowych nie 
mogą sobie na to pozwolić. To 
procedura, która przynosi bar-
dzo dobre efekty, ale niestety 
jest bardzo kosztowna. Dlatego 
mając na uwadze dobro naszych 

Mazowsze dopłaci do in vitro
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mieszkańców, wychodzimy im 
naprzeciw i chcemy wspierać 
ich dążenia – podkreśla mar-
szałek Adam Struzik. 

Wcześniej województwo ma-
zowieckie wsparło inny program 
walki z niepłodnością. Od 2017 r. 
w Szpitalu Bródnowskim moż-
na skorzystać z metody opartej 
na naprotechnologii. Do końca 
2018 r. skorzystały z tej możli-
wości 72 pary. Urodziło się tro-
je dzieci.  EL
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W najbliższą sobotę, 23 marca, w pruszkowskiej 
szkole podstawowej nr 8 odbędzie się rodzinna 
impreza połączona ze zbiórką dla podopiecz-
nych Fundacji Toto Animo. Nie zabraknie atrakcji 
dla dużych i małych. W programie m.in. zajęcia 
sportowe, zajęcia gimnastyczne dla dzieci, loteria 
fantowa, kącik plastyczny, kawiarenka, gdzie bę-
dzie można napić się herbaty i kawy, spróbowac 

domowych wypieków. W czasie trwania imprezy 
będzie można wesprzeć Fundację Toto Animo. 
Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Wspól-
nie Pruszków Rozwijamy we współpracy z Fit- 
freakmom Martą Matyldą Moszczyńską oraz Ta-
ekwondo RONIN Pruszków. Impreza odbędzie się  
w sobotę, 23 marca, w godz. 14.00-18.00  w Szkole 
Podstawowej nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju.  EL

REGION

Aktywnie  
dla autyzmu

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH
Klasa IV i VII lekkoatletyka dziewcząt  

 chłopców rok szkolny 2019/2020 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II z oddziałami 
sportowymi w Pruszkowie, ul. Hubala 4

Zaprasza na testy sprawnościowe, które odbędą się 
28 marca 2019 o godz. 16.00 w naszej szkole.

Jeśli chcesz poprawić swoje wyniki, być wysportowanym,  
być fit nasza kadra trenerów lekkoatletyki  

wraz z profesjonalnym zapleczem  
(bieżnia tartanowa zewnętrzna  

i wewnętrzna, zeskok do skoku wzwyż,  
siłownia) pomoże poczuć Ci magię  

Królowej Sportu.

najlepsza w sporcie  
na Mazowszu! SP 4

R E K L A M A

REGION
Warszawska Kolej Dojaz-
dowa otworzyła oferty 
w przetargu na opraco-
wanie projektu budowy 
drugiego toru na odcinku 
Podkowa Leśna-Grodzisk 
Mazowiecki. Zgłosiło się 
aż osiem firm, a więk-
szość propozycji mieści 
się w możliwościach fi-
nansowych przewoźnika. 

K wota, jaką WKD chce 
przeznaczyć na to za-
danie to ponad 4,8 
mln zł. Z ośmiu ofert, 

jakie spółka otrzymała od zain-
teresowanych wykonawców, tyl-
ko jedna przekracza tę sumę. 
Wiele wskazuje zatem, że po-
stępowanie uda się doprowadzić 
do szczęśliwego finału i wybrać 
wykonawcę dokumentacji dla tej 
ważnej inwestycji. 

Teraz WKD zajmie się szcze-
gółową analizą otrzymanych 

propozycji. Jest na to czas. Prze-
woźnik zakłada, że umowa z fir-
mą, która zwycięży w przetargu 
zostanie podpisana w czerwcu 
tego roku. A jak wyglądają po-
zostałe terminy? – Projekt wraz 
z uzgodnieniami i decyzją o po-
zwolenie na budowę powinien 
zostać przygotowany do sierpnia 
2020 r. Na tej podstawie we wrze-
śniu 2020 r. założono ogłoszenie 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wybór wy-
konawcy robót budowlanych, które 

Są chętni na zaprojektowanie 
drugiego toru dla WKD

rozpoczęte w lutym bądź marcu 
2021 r. potrwałyby nie dłużej niż  
2 lata. Zakończenie realizacji pro-
jektu zgodnie z aktualnie przyjętym 
harmonogramem przewiduje się 
w marcu 2023 r. – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 

Inwestycja obejmie siedmioki-
lometrowy odcinek linii 47, prze-
budowę dwóch stacji i sześciu 
przystanków. Jak zaznacza prze-
woźnik, pozwoli to na poszerze-
nie oferty „wukadki” i skrócenie 
czasu przejazdu.  AZ

REGION
Nadzwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników 
spółki Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa-
-Modlin wyraziło zgodę 
na zwiększenie kapitału 
spółki. To pozwoli  
na rozwój lotniska. 

T emat rozbudowy 
lotniska w Modlinie 
jest aktualny od kil-
ku lat. A dokładniej 

temat sporu między Państwo-
wym Przedsiębiorstwem Porty 
Lotnicze (PPL), a samorządem 
województwa Mazowieckiego, 
jeszcze z 2013 r. Konkretnie cho-
dziło o pomysł rozbudowy lot-
niska w Radomiu, które miałoby 
przejąć m.in. ruch czarterowy 
oraz niskokosztowy. Jednocze-
śnie zablokowano w tym czasie 
rozbudowę lotniska w Modlinie. 

Kolejne „przepychanki” po-
jawiły się w 2017 r. PPL zgodziło 

się na dokapitalizowanie. Mo-
dlina, ale miało też swoje żąda-
nia. PPL chciało przejąć kontrolę 
nad portem lotniczym. Mar-
szałek Mazowsza był gotów na 
oddanie „władzy” nad spół-
ką z Modlina. Jego warunek 
był jeden PPL miałoby przejąć 
również zobowiązania za ob-
ligacje wyemitowane w 2012 
r. Dla PPL ten warunek był nie  
do zaakceptowania. 

Rozbudowa Modlina jest ko-
nieczna, by port mógł być ren-
towny. Nie dziwi wiec fakt, że 
marszałkowi województwa 

mazowieckiego Adamowi Stru-
zikowi tak bardzo zależało na 
rozbudowie Modlina. W końcu 
udało się do tego doprowadzić. 
Walne zgromadzenie wspól-
ników wyraziło zgodę na to, 
by województwo mazowiec-
kie zwiększyło kapitał spółki 
o 50 mln zł. 

– Decyzja oznacza, że Sa-
morząd Województwa Mazo-
wieckiego w większym stopniu 
bierze odpowiedzialność za dal-
sze losy lotniska w Modlinie. 
Jestem zadowolony z takie-
go rozwoju sytuacji, bo czuje-
my się odpowiedzialni za ten 
port lotniczy, za wydatkowa-
ne do tej pory środki publicz-
ne. Uważamy, że niezależnie od 
tego, jaka sieć lotnisk powsta-
nie w przyszłości na Mazowszu, 
port lotniczy Warszawa-Mo-
dlin będzie miał swoje ważne 
miejsce, zwłaszcza dla tanich 
linii lotniczych, dla czarterów. 
Jego rozwój jest bardzo pożą-
dany – podkreśla marszałek  
Adam Struzik.   AZ

Rozbudowa lotniska  
w Modlinie odblokowana?
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Przez ponad miesiąc internauci i pasażero-
wie Warszawskiej Kolei Dojazdowej mogli 
głosować w ankiecie na imię dla wiewiórki 
będącej maskotką WKD. Znamy ich wybór!  
– W ankiecie  „Imię dla wiewiórki WKD” spo-
śród propozycji nadesłanych przez pasażerów 
oraz sympatyków kolejki, najwięcej głosów pa-
dło na nazwę najtrafniej kojarzącą się z naszą 

linią - „Wukadka”. Wobec tego, zgodnie z wolą 
pasażerów, takie imię otrzyma oficjalna firmo-
wa maskotka spółki WKD, wiewiórka, zwinna  
i szybka jak… „Wukadka” – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy spółki. W ankiecie 
wzięły udział 603 osoby. Wśród najczęściej wy-
mienianych imion przez uczestników ankiety 
były: Wukadka, Wukadek, Basia, Edek.  EL

REGION

Znamy imię  
maskotki WKD!

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

Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu 
Powiatu Grodziskiego przyjętego 
uchwałą nr 366/XLIX/18 Rady Po-
wiatu Grodziskiego z dnia 27 września 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., 
poz. 9867 ze zm.) Rada Powiatu 
Grodziskiego podejmuje uchwałę 
w sprawie przyjęcia następujące-
go stanowiska:

§ 1
Powiat Grodziski jest właścicielem 
Samodzielnego Publicznego Specja-
listycznego Szpitala Zachodniego im. 
św. Jana Pawła II. Przez ostatnie kilka 
lat w szpitalnym oddziale ratunko-
wym Szpitala Zachodniego narasta 
problem związany z nadmiernym 
przeciążeniem pracą personelu, wy-
nikającym z obsługi mieszkańców aż 
czterech powiatów (około 400 tys. 
mieszkańców). Braki kadrowe, nie-
chęć lekarzy do podejmowania pracy 
w SOR z powodu dużego obciąże-
nia, zwiększona odpowiedzialność 
to główne przyczyny, z którymi bo-
ryka się grodziski SOR i większość 

placówek posiadających w swej struk-
turze taki oddział.

Obecna sytuacja w SOR Szpita-
la Zachodniego poza generowaniem 
wielogodzinnego oczekiwania pa-
cjentów na pomoc stwarza niejed-
nokrotnie sytuację będącą na granicy 
zapewnienia tymże pacjentom bez-
pieczeństwa zdrowia i życia. Dlate-
go też Rada Powiatu Grodziskiego 
apeluje o podjęcie działań mających 
na celu odciążenie naszej placówki.

Jednym z rozwiązań jest utworzenie 
SOR-u w jednej z placówek działają-
cych na terenie Powiatu Pruszkow-
skiego – powiatu liczącego ok. 165 tys. 
mieszańców (prawie dwukrotnie wię-
cej niż Powiat Grodziski), a nieposia-
dającego takiego oddziału. Sytuację 
dodatkowo pogłębia fakt nieposiadania 
w ogóle placówki szpitalnej przez są-
siadujący Powiat Warszawski Zachodni 
(111 tys. mieszkańców).

Podjęcie wnioskowanej przez nas 
decyzji bezwzględnie wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców powiatu grodziskiego, 
a także mieszkańców powiatu prusz-
kowskiego. Zwiększy dostęp do szyb-
kiej, profesjonalnej pomocy, skróci 
czas dojazdu zespołu ratownictwa 
medycznego do najbliższego SOR-u.
Obciążenie pracą jednego – grodzi-
skiego SOR-u obsługującego tak dużą 
populację jest merytorycznie nieuza-
sadnione, niezgodne z mapą potrzeb 
i co najistotniejsze niezgodne z ocze-
kiwaniami i potrzebami zdrowotny-
mi społeczeństwa.

Udział procentowy mieszkańców 
poszczególnych powiatów wśród pa-
cjentów grodziskiego SOR-u przedsta-
wia się następująco: Powiat Grodziski 
– 44%, Powiat Pruszkowski 15%, Powiat 
Warszawski Zachodni – 13%, Powiat 
Żyrardowski – 10%, Powiat Socha-
czewski 4%, pozostali z województwa 
mazowieckiego – 8%, pozostali spoza 
województwa mazowieckiego – 6%.

§ 2
Radni Powiatu Grodziskiego dekla-
rują wolę wsparcia Zarządu Powiatu 

Grodziskiego oraz Dyrekcji Szpitala 
Zachodniego w sprawie poprawy sy-
tuacji szpitalnego oddziału ratunko-
wego Szpitala Zachodniego poprzez 
działania polityczne, społeczne i or-
ganizacyjne.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prze-
wodniczącemu Rady Powiatu, który 
przekaże przyjęte przez Radę stano-
wisko: Ministrowi Zdrowia, Prezeso-
wi Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Wojewodzie Mazowieckiemu, Mar-
szałkowi Województwa Mazowiec-
kiego, Posłom i Senatorom z okręgów 
wyborczych obejmujących zaintere-
sowane powiaty, Konsultantowi Wo-
jewódzkiemu w dziedzinie medycyny 
ratunkowej, Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Pruszkowskiego, Przewodni-
czącemu Rady Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, Przewodniczącym 
Rad Gmin Powiatu Pruszkowskiego, 
Warszawskiego Zachodniego i Po-
wiatu Grodziskiego, Zarządowi Po-
wiatu Pruszkowskiego, Zarządowi 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
oraz mieszkańcom poprzez publika-
cję w lokalnej prasie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem  
podjęcia.
 

Utworzenie szpitalnego oddziału 
ratunkowego w powiecie pruszkow-
skim spowoduje zmniejszenie liczby 
pacjentów w SOR-ze Szpitala Za-
chodniego o kilkadziesiąt procent, 
skracając tym samym definitywnie 
czas oczekiwania na pomoc medycz-
ną mieszkańcom naszych powiatów.
Do realizacji tego pomysłu nieodzow-
na jest wola polityczna właściwych 
organów i podmiotów wymienionych 
w przedmiotowej uchwale.

Zarząd Powiatu Grodziskiego

Jak skrócić czas oczekiwania na pomoc medyczną w SOR-ze Szpitala Zachodniego?

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe

UCHWAŁA NR 52/V/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 28 lutego 2019 r.

Rada Powiatu Grodziskiego, na wniosek zarządu powiatu, podjęła w dniu 28 lutego br. uchwałę, która daje odpowiedź na postawione w tytule pytanie.

Jest wykonawca  
drogi dojazdowej  

do Mazowsza
OTRĘBUSY

Urząd gminy w Brwi-
nowie rozstrzygnął 
przetarg na przebudowę 
ciągu ulic Piaseckiego, 
Poziomki i Malinowej  
w Otrębusach, czyli  
drogi dojazdowej do 
szkoły i siedziby Mazow-
sza. Zasadnicze prace 
drogowe planowane  
są na wakacje. 

D o przetargu stanęło 
siedem firm. Najko-
rzystniejszą ofer-
tę złożyła firma Fal 

Bruk, która swoje usługi wyce-
niła na ponad 2,5 mln zł. To nieco 
więcej niż gmina planowała prze-
znaczyć na to zadanie. Na mar-
cowej sesji radni wyrazili jednak 
zgodę na „dołożenie” brakującej 

kwoty. Unieważnienie przetargu 
mogłoby bowiem oznaczać, że 
prac nie uda się przeprowadzić 
w wakacje. A to ważne ze względu 
na funkcjonowanie szkoły i Ma-
tecznika Mazowsze. Teraz ostat-
nim formalny akcentem będzie 
podpisanie umowy ze zwycięz-
cą przetargu. 

Inwestycja obejmuje przebu-
dowę całego ciągu od ul. Nata-
lińskiej do siedziby Mazowsza 
w Otrębusach. – Naprzeciwko 
szkoły podstawowej pojawi się 
około sto miejsc parkingowej 
do samej ul. Poziomki. Do te-
go ścieżka rowerowa za miej-
scami parkingowymi, chodnik 
przy szkole na całej długości do 
Mazowsza. Naprzeciwko Ma-
tecznika, tam gdzie są stare po-
tężna drzewa, pojawi się około 
40 miejsc parkingowych. Żad-
ne drzewo nie zostanie wycięte, 
wykorzystamy luki między nimi 
– mówił nam krótko po rozpisa-
niu przetargu Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa.  EL

PRUSZKÓW
W Piastowie przy  
rekrutacji do przed-
szkola dzieci uzyskują 
dodatkowe punkty,  
gdy przejdą wszystkie 
obowiązkowe szcze-
pienia. Czy taki zapis  
pojawi się również  
w przy rekrutacji  
do przedszkoli  
w Pruszkowie. 

Z godnie z przepisami 
w Polsce obowiązko-
wo szczepi się dzieci 
przeciw takim choro-

bom jak tężec, polio, różyczka 
czy odra. Jednak w ostatnim cza-
sie wielu rodziców ma obiek-
cje związane z wykonywaniem 
szczepień u dzieci. Szcze-
pić czy nie szczepić? To pyta-
nie budzi wiele kontrowersji.

Część gmin postanowiła uciąć 
dyskusje i zachęcać rodziców do 
wykonywania obowiązkowych 
szczepień. Jak? Wprowadza-
jąc przy rekrutacji do przed-
szkoli gminnych kryterium, 
które pozwala na dodatkowe 
punktowanie tych dzieci, któ-
re zostały zaszczepione zgodnie 

z kalendarzem szczepień. W na-
szym regionie taki zapis wpro-
wadził Piastów. 

Jak sytuacja przedstawia się 
w Pruszkowie? Czy za prze-
prowadzenie wszystkich wy-
maganych szczepień w trakcie 
rekrutacji dzieci będą dodatkowo 
punktowane? Zapytaliśmy o to 

Dodatkowe punkty za 
szczepienia? Nie w Pruszkowie
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wiceprezydent Pruszkowa Beatę 
Czyżewską. – W tegorocznej re-
krutacji takiego zapisu u nas nie 
ma. Podjęta uchwała rady miasta, 
która jest podejmowana co roku 
w związku z rekrutacją, nie wy-
szczególnia takiego kryterium. 
Czy takie kryterium powinno się 
znaleźć w naszej uchwale? Ma-
my czas do namysłu do stycznia 
przyszłego roku. Pozostajemy 
otwarci na rozmowy zarówno 
z rodzicami ,jak i z dyrektorami 
naszych placówek – mówi nam 
Beata Czyżewska. – Proszę pa-
miętać, że taką uchwałę będą 
podejmować radni. To oni też, 
po konsultacjach z mieszkańca-
mi, poznają nastroje, oczekiwa-
nia i potrzeby. Niemniej mamy 
obowiązek ustawowy przepro-
wadzenia tej rekrutacji. Żadne 
czynniki zewnętrze prowadzą-
ce do jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji ze względu na wskazania 
pozaustawowe nie są dla nas 
w żaden sposób wiążące – do-
daje Czyżewska.  AZ
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Nowym komendantem Komisariatu Policji w Nada-
rzynie został asp. szt. Piotr Mikuska, natomiast 
zastępcą nadkom. Dariusz Jeża. Podinspektor Ro-
bert Sobczak, naczelnik wydziału ogólnego prusz-
kowskiej komendy, odczytał rozkazy personalne 
podpisane przez Komendanta Stołecznego Policji  
o powołaniu z dniem 11 marca 2019 r. na stanowi-
sko: Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie 

– aspiranta sztabowego Piotra Mikuska i Zastępcę 
Komendanta Komisariatu – nadkomisarza Dariu-
sza Jeża. Nowi komendanci podziękowali za wy-
różnienie i okazane im zaufanie. Wyrazili nadzieję, 
że razem z policjantami nadarzyńskiego komisa-
riatu będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
i tworzyć Policję skuteczną, zasługującą na spo-
łeczny szacunek i zaufanie.  SD

NADARZYN

Zmiana warty  
w nadarzyńskim  
komisariacie policji

WAB.6740.306.2019                                                               

Obwieszczenie Starosty  
Grodziskiego

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)

Zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 04.03.2019 r.  
na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Burmistrza Miasta 
Milanówka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wiesława 
Mazurkiewicza w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy 
Kochanowskiego w mieście Milanówku 
Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140501_1.0016 (obręb 05-16) - dz. nr ew.: 5/9, 55/7, 12/5, 55/36, 
5/3, 55/5, 7/4, 55/8, 13/3, 13/6, 14/3, 55/12, 55/23, 55/24, 55/39, 
55/17, 12/3 (12/18, 12/19), 12/4 (12/20, 12/21), 11/1 (11/4, 11/5), 
11/2 (11/6, 11/7), 11/3 (11/8, 11/9), 14/1 (14/5, 14/6), 15 (15/1, 15/2)
140504_5.0004 wieś Chrzanów Duży gmina Grodzisk 
Mazowiecki - dz. nr ew.: 278
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano 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).
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Pani Irena obchodziła 100. urodziny!

tajemnic dla Pani Ireny. Ca-
łe jej życie to bardzo dobry te-
mat na książkę i to nawet nie  
na jedną.

100-latka ma troje dzieci, 
syna i dwie córki. Doczekała 

PRUSZKÓW
We wtorek, 12 marca 
swoje setne urodziny 
obchodziła mieszkanka 
Pruszkowa. Ale niech 
was nie zwiedzie  
ta liczba...

A ż trudno uwierzyć, że 
ta wspaniała i pełna 
wigoru osoba z fo-
tografii obchodzi już 

setne urodziny. Pani Irena mo-
głaby zaskoczyć niejedną o wie-
le, wiele młodszą osobę. Nadal 
jest w doskonałej formie, a po-
zytywne nastawienie do świata 
udziela się każdemu kto prze-
bywa w jej towarzystwie.

Z panią Ireną można po-
rozmawiać o wszystkim. Pa-
mięć szczegółów z przeszłości 
powoduje zdumienie. To 
prawdziwa skarbnica wiedzy, z któ- 
rej trzeba czerpać pełnymi gar-
ściami. Czasy przedwojenne, 
czas okrutnej wojny i spokój po 
wieloletnich bitwach oraz wie-
le ciekawych historii o Prusz-
kowie – te tematy nie mają 

się również prawnucząt, naj-
starszy z nich ma 8 lat.

Jaki jest sekret na długo-
wieczność? – Nie mam specjal- 
nego sekretu. Na pewno ważna 
jest dieta, trzeba znać umiar. 

No i nie wolno się za dużo de-
nerwować (śmiech). Ot, ca-
ły mój przepis – powiedziała 
nam Pani Irena.

Redakcja WPR24.pl życzy pa-
ni Irenie 200 lat!  SD

PIASTÓW
Rośnie niezadowolenie 
mieszkańców Piasto-
wa z powodu nadal 
zamkniętego przejścia 
pod torami kolejowymi. 

L ist otwarty w tej spra-
wie dotarł do naszej 
redakcji od Michała Sa-
deckiego, mieszkańca 

Piastowa. – Dwa lata, tyle w Pia-
stowie trwają prace przy przejściu 
podziemnym pod torami kole-
jowymi, pomiędzy ul. Lwowską 
i Dworcową. Dziś otrzymujemy 
sprzeczne informacje dotyczące 
jego otwarcia – przewodniczący 
Rady Miasta twierdzi, że przejście 
jest już w zasadzie gotowe, nato-
miast PKP PLK, uważa je za teren 
budowy, który zostanie oddany do 
użytku najwcześniej wiosną tego 
roku! – tak brzmi początek listu, 
który dotarł do naszej redakcji.

Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z inwestorem przed-
sięwzięcia, czyli spółką PKP 
Polskie Linie Kolejowe. Na ja-
kim etapie jest wykonawca prac 
i kiedy przejście zostanie od-
dane do użytku? – Przebudo-
wane zostały już perony i wiaty. 
Obecnie z peronów korzysta-
ją podróżni, natomiast, jak 
deklaruje wykonawca prace 
w przejściu podziemnym mają 

się zakończyć do końca mar-
ca. Następnie pozyskane będą 
niezbędne zgody konieczne do 
użytkowania obiektu i wind – 
odpowiada Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

Kłopot w tym, że mieszkań-
cy Piastowa nie chcą już czekać, 
do tego stopnia, że wzięli spra-
wy w swoje ręce. Niestety nie 
wszyscy korzystają z tymcza-
sowego przejścia wyznaczonego 
przez wykonawcę remontu, co 
stwarza wiele niebezpiecznych 
sytuacji. – Prosimy mieszkań-
ców Piastowa o wyrozumiałość. 

Zwracamy uwagę, że pomimo 
zmian w dojściach do peronów, 
przechodzenie przez tory może 
odbywać się wyłącznie w miej-
scach do tego wyznaczonych. 
W Piastowie jest tymczasowe, 
bezpieczne przejście do pero-
nów w poziomie szyn. Prosimy 
o korzystanie wyłącznie z tej 
drogi – apeluje Jakubowski.

Co takiego spowodowa-
ło opóźnienie, że nie udało się 
w terminie oddać przejścia pod 
torami? – Przebudowa przy-
stanku w Piastowie polegała 
między innymi na komplekso-
wej rozbiórce starego przejścia 

Co z przejściem na PKP  
w Piastowie?
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i budowie nowej konstrukcji 
dostosowanej do potrzeb osób 
o ograniczonej możliwości po-
ruszania się. Zakres prac do 
wykonania był bardzo duży  
– tłumaczy Jakubowski. – Już 
informowaliśmy, że zmiana 
terminu oddania przejść pod-
ziemnych na linii Grodzisk Ma-
zowiecki – Warszawa wynikała 
z napotkania przez wykonaw-
cę na liczne kolizje z nie wpisa-
nymi do dokumentów, sieciami 
kanalizacyjnymi i elektryczny-
mi – dodaje.

Jak widać, pozostaje tylko 
uzbroić się w cierpliwość…  SD

Kolejne podejście do krzyżówki 
Chełmońskiego i Żyrardowskiej

bezkolizyjność, przebudowę sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ul. Żyrardowskiej z ulicami 
Chełmońskiego i Żytnią wraz 
z ich synchronizacją, budowę 
i przebudowę chodników w ob-
rębie skrzyżowania w związku 
z przebudową jezdni, przebu-
dowę chodnika przy skrzyżo-
waniu ul. Żyrardowskiej z Żytnią 
w związku z przebudową sygna-
lizacji świetlnej i zmianami ozna-
kowania poziomego przejścia 
dla pieszych, wymianę warstw 
bitumicznych nawierzchni ul. 
Żyrardowskiej i ul. Chełmoń-
skiego i odtworzenie nawierzchni 
chodników i zjazdów chodnika 
po stronie północnej ul. Żyrar-
dowskiej po robotach ziemnych.

Proponowany w przetargu ter-
min wykonania prac to końców-
ka czerwca 2020 r. Być może tak 
odległy termin zachęci wykonaw-
ców do podjęcia się tego zadania. 
Na ich oferty grodziski magistrat 
czeka do 25 marca.  EL

GRODZISK MAZ.
Trudno już policzyć ile 
razy grodziski magistrat 
podchodził do znalezie-
nia firmy, która przebu-
duje skrzyżowanie ulic 
Żyrardowskiej i Cheł-
mońskiego. Podjęto 
właśnie kolejną próbę. 
Czy tym razem będzie 
udana?

T o newralgiczna krzyżów-
ka dróg w Grodzisku 
Mazowieckim. Łączą 
się tu dwie drogi wo-

jewódzkie (DW 579 i DW 719). A o 
tym, że w godzinach zwiększonego 
ruchu nie jest łatwo się przez ten 
punkt przebić, aż za dobrze wie-
dzą grodziscy kierowcy. Sytuację 
ma się poprawić po przebudowie.

Zakres prac obejmie posze-
rzenie wlotu ul. Chełmońskiego 
celem wydzielenia pasu dla le-
woskrętu,budowę poszerzenia 
wlotu wschodniego ul. Żyrardow-
skiej i zmianę geometrii łuków 
krawędziowych żeby poprawić 
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Pruszkowscy policjanci zatrzymali kobietę i męż-
czyznę za posiadanie środków odurzających. 
W ich mieszkaniu znaleźli marihuanę, mefe-
dron i amfetaminę. – Podczas przeszukania ich 
mieszkania, 26-latek wezwany do wydania rze-
czy zabronionych, dobrowolnie wyjął z lodówki 
torbę foliową z suszem roślinnym – przekazu-
je podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Ale 
to nie wszystko co znaleźli policjanci. W kuchni 
znajdowały się również torebki foliowe z białym 
proszkiem i szarą substancją, dwie wagi elektro-
niczne i młynek. Dodatkowo 34-latka w swojej 
torebce miała zwiniątko z suszem roślinnym. 
Mężczyznę i kobietę zatrzymano oraz osadzono  
w policyjnym areszcie.  SD

PRUSZKÓW

Marihuanę, mefedron  
i amfetaminę ukrył w lodówce

R E K L A M A

Poszerzenie A2 coraz bliżej
pasów ruchu w każdą stronę, 
a od Pruszkowa do węzła Kono-
topa po cztery pasy. Na począt-
ku tygodnia GDDKiA wybrała 
firmę, która zajmie się przy-
gotowaniem dokumentacji dla 
odcinka A2 w województwie 
łódzkim. Drogowcy wybra-
li wykonawcę dokumenta- 
cji dla odcinka w wojewódz-
twie mazowieckim.

– Wyłoniliśmy najkorzyst-
niejszą ofertę w przetargu na 
poszerzenie A2 na odcinku od 
granicy z woj. łódzkim do w. Ko- 
notopa. Jeśli nie wpłyną od-
wołania planujemy podpisać 

REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Au-
tostrad wybrała firmę, 
która zajmie się przygo-
towaniem dokumenta-
cji projektowej potrzeb-
nej do poszerzenia 
autostrady A2. 

Zgodnie z założeniami 
autostrada A2 od Łodzi 
do Pruszkowa będzie 
poszerzona do trzech 

umowę z Transprojektem 
Gdańskim w kwietniu br. Czas 
realizacji to 19 miesięcy od dnia 
podpisania umowy – infor-
muje Jan Krynicki, rzecznik 
prasowy GDDKiA. — Zada- 
niem wykonawcy będzie zapro-
jektowanie dodatkowych pa-
sów ruchu po wewnętrznych 
stronach obu jezdni istniejącej 
autostrady A2 na terenie woj. 
mazowieckiego na długości ok. 
43 km. Projektant wykorzysta 
pod dobudowę pasów ruchu 
szeroki pas dzielący, który zo-
stał wybudowany podczas reali-
zacji autostrady – dodaje.   AZ

Grodziski Dzień Młodzieży już w sobotę

z premierą i walkę oto by ich 
nowym tytułem zainteresowali 
się gracze. Wejściówki na seans 
do odbioru w kasie kina.

IMPREZA
Wielka młodzieżowa 
impreza szykuje się w 
Grodzisku. Już po raz 
trzeci organizowany 
jest Grodziski Dzień 
Młodzieży. Atrakcji jak 
zwykle nie zabraknie!

Impreza startuje 23 mar-
ca o godz. 14.30 od poka-
zu filmu „Wszystko z nami 
w porządku”. To historia 

Rafała i Bartka, którzy rezy-
gnują z wygodnej pracy w kor-
poracji, by zacząć tworzyć gry 
na konsole. W filmie widzimy 
ostatnie miesiące pracy nad 
projektem, emocje związane 

Po filmowym pokazie impre-
za przeniesie się do Mediateki. 
A tam lista atrakcji jest bardzo 
długa. Dla miłośników wirtual-
nej rzeczywistości przygotowa-
ne będą google VR, symulatory 
rajdowe, snowboardu i nart. 
W rzeczywistości wirtualnej 
będzie można spotkać Avenger-
sów oraz dinozaury. Chętni bę-
dą mogli natomiast spróbować 
swoich sił w turnieju piłki wir-
tualnej. Na imprezie nie może 
zabraknąć gości. O godz. 16.00 
odbędzie się spotkanie z twór-
cami gier Digital Melody Games, 
a o 16.30 z Cyber Marianem!

Jeśli ktoś zgłodnieje to od 
godz. 17.00 do godz. 20.00 swój 
głód będzie mógł zaspokoić da-
niami z food tracków. Wstęp na 
imprezę jest wolny.  AZ
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REGION
Wniosek o ujawnienie 
wynagrodzeń pracow-
ników pruszkowskiego 
starostwa powiatowego 
trafił 14 marca na  
biuro podawcze  
urzędu. Złożyli go  
członkowie partii  
Wiosna.

D ziś urzędy nie ma-
ją obowiązku pub- 
likować informacji 
o wysokości wyna-

grodzeń wszystkich pracowni-
ków. Znane jest głównie tylko 
uposażenie wójta, burmistrza, 
prezydenta, starosty czy mar-
szałka. O tym jaka kwota wpły-
wa na konto włodarzy decydują 
radni, którzy odgórnie (z zapi-
sów ustawy) mają narzucone 
„widełki”. Podobnie jest z die-
tami radnych. One również są 
jawne i regulowane przepisami.

A co z pozostałymi pracowni-
kami urzędów? Mieszkańcy ma-
ją prawo wiedzieć ile zarabiają. 
I jeśli chcą to urząd w trybie do-
stępu do informacji publicznej 
powinien udzielić im takiej infor-
macji. Mowa tu zarówno o pen-
sji urzędników, jak i wszystkich 
premiach i nagrodach.

Temat jawności wynagro-
dzeń w sektorze publicznym 
nabrał rozgłosu po zamieszaniu 

związanym z wynagrodzeniami 
w Narodowym Banku Polskim. 
Członkowie partii Wiosna od  
11 marca w rozmaitych urzę-
dach w całej Polsce składają 
wnioski o ujawnienie wynagro-
dzeń pracowników. Taki wnio- 
sek trafił 14 marca również 
do pruszkowskiego staros- 
twa powiatowego.

– Chcemy żeby nasi mieszkań-
cy dostali taką informacje. Mamy 
dość Misiewiczów. Codziennie 
słyszymy w prasie i telewizji 

Wniosek o ujawnienie 
zarobków

o kolejnych, dlatego robimy to 
dla naszych mieszkańców – mówi 
nam Sylwia Buźniak, pełnomoc-
nik od struktur „Wiosny”. – My 
czekamy na spływ informacji 
z urzędów. Już mamy pierwsze 
odpowiedzi. Będziemy to wszyst-
ko upubliczniać – dodaje.

Podobne wnioski trafią rów-
nież do innych urzędów na te-
renie naszego powiatu oraz 
instytucji takich jak Powiato-
wy Urząd Pracy czy Urząd Sta-
nu Cywilnego.  AZ
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Od piątku 22 marca, trasa będzie zamknięto na 
odcinku Kuklówka-Radziejowice. Wytyczono 
objazdy. To efekt rozpoczętej przebudowy tej 
ważnej wylotówki z Grodziska. – Utrudnienia 
związane są z rozbudową drogi wojewódzkiej 
nr 579 relacji Kazuń Polski-Leszno-Błonie-Gro-
dzisk Mazowiecki- Radziejowice na odcinku od 
km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: 

od km 41+178 do km 51+599) – czytamy w komu-
nikacie. Zamknięty odcinek Kuklówka-Radziejo-
wice będzie można ominąć wybierając objazd 
przez  miejscowości: Nowe Budy, Stare Budy Ra-
dziejowskie i Budy Józefowskie. Cała inwesty-
cja obejmuje przebudowę i poszerzenie trasy 
dotychczasowym śladzie, budowę chodników 
i ścieżek rowerowych oraz dwóch rond.  EL

GRODZISK MAZ. 

Zamkną trasę 579.  
Kierowcy na objazdy

REGION
Pomysł budowy kładki 
tuz obok mostu WKD 
nad rzeką Zimna Woda 
pojawił się już dawno 
temu. Teraz jeden  
z mieszkańców zbiera 
podpisy pod petycją 
kierowaną do kolejarzy. 
Czy uda mu się ruszyć 
urzędniczą machinę  
i doprowadzić do  
budowy kładki?

S zlak pieszo-rowero-
wy ciągnący się przez 
Pruszków, Komorów, 
Nową Wieś, Granicę 

i Kanie wzdłuż linii WKD cieszy 
się dużym powodzeniem wśród 
mieszkańców. W ciepłe miesiące 
malownicze pola i łąki są idealną 
scenerią na rodzinne wypady. Na 
co dzień wiele osób wykorzystuje 
te trasę jako drogę która pozwala 
im na dotarcie do miejsca pracy. 
Wszystko byłoby bez problemu, 

gdyby nie jedno „brakujące ogni-
wo”. To kładka przez rzekę Zimna 
Woda. Dziś piesi i rowerzyści przez 
rzekę przeprawiają się mostem ko-
lejowym. Kłopot w tym, że łamią 
w ten sposób przepisy, ponieważ 
nie jest on dostosowany do ruchu 
przechodniów. WKD co prawda re-
montowało most blisko trzy lata 
temu, ale wygodnego przejścia dla 

miłośników spacerów i wycieczek 
rowerowych nie zaprojektowano.

Mieszkańcy nie od dziś ape-
lują o stworzenie w tym miej-
scu przeprawy. Sprawa nie jest 
jednak taka prosta. Od stro-
ny północnej wzdłuż torów jest 
ul. Słoneczna, która należy do 
gminy Brwinów tylko do posesji  
nr 45. Na dalszym odcinku do gra-
nicy z gminą Michałowice ulica 
jest własnością osób prywatnych. 
Trzeba wiec odkupić grunt, by 

móc coś stworzyć w tym miej-
scu. Po stronie południowej jest 
ulica Wiosenna, która w pewnym 
momencie się kończy. Na długo-
ści 505 metrów do rzeki jest to 
grunt rolny. Zgodnie z przepisa-
mi gmina nie ma możliwości wy-
właszczenia gruntu rolnego pod 
ścieżkę rowerową. Kolejnym pro-
blemem jest fakt, że sama rzeka 

znajduje się już na terenie gmi-
ny Michałowice, ale znów pojawia 
się problem z dostępem. Bo gmi-
na nie może wybudować kładki 
łączącej sąsiednią gminę z pry-
watną działką.

Okazuje się, jednak, że je-
den z mieszkańców nie składa 
broni. Przygotował petycje do 
władz WKD w sprawie budowy 
kładki. – Intencją tej petycji nie 
jest absolutnie nakłonienie Za-
rządu WKD do podjęcia działań 

Kładka na Zimnej Wodzie. Podpisz petycję

 B
O

LO
 S

KO
C

ZY
LA

S 
 

prewencyjnych uniemożliwia-
jących korzystanie z mostu ko-
lejowego. Byłoby to skrajnie 
nieodpowiedzialne zmuszanie 
pieszych i rowerzystów do ko-
rzystania z niewspółmiernie bar-
dziej niebezpiecznej drogi nr 719 
– czytamy w piśmie przygotowa-
nym przez Arka Gębicza.

Ruszyły zapisy do rodzinnych 
zawodów rowerowych

Przedszkolaka (maluchy pojadą 
specjalną kilkusetmetrową trasą).

Drużyna składa się z co naj-
mniej dwóch osób – rodzica 
i dziecka. Czas przejazdu li-
czony jest od momentu star-
tu wyścigu do zgłoszenia się 
na mecie dziecka. W zależno-
ści od roku urodzenia dziecko 
(który porusza się samodzielnie 
napędzanym rowerem) będzie 
klasyfikowane w jednej z katego-
rii zależnie od roku urodzenia. 

W każdej kategorii oddziel-
nie klasyfikowani są chłopcy 
i dziewczęta. Każdy uczestnik 
cyklu i opiekun jest zobowiąza-
ny do jazdy na sprawnym rowe-
rze w sztywnym kasku.

Rejestracja zawodników jest 
już otwarta, zapisać można się 
na stronie: www.pruszkow.oj-
cowienastart.pl. Data i miejsce 
startu: 25 maja, Pruszków – Park 
Potulickich, godz: 10.00. Wyda-
rzenie to zostało objęte patro-
natem medialnym przez gazetę  
i portal WPR24.pl.  SD

ZAWODY
„Ojcowie na Start” 
to prawdopodobnie 
największe w Polsce 
zawody rowerowe dla 
dzieci, które w tym 
roku odbędą się  
w Pruszkowie.  
Impreza rozpocznie  
się 25 maja, ale już 
można się zapisywać.

W zeszłym roku li-
sta startowa zo-
stała zamknięta 
po 35 dniach od 

uruchomienia zapisów. Zatem 
nie warto zostawiać tej kwe-
stii na ostatnią chwilę, by póź-
niej nie okazało się, że zabrakło 
miejsc. Zawody te odbędą się 
w pruszkowskim Parku Potulic-
kich. Oprócz zawodników w wie-
ku szkolnym którzy pojadą trasą 
od 2,5 do 7,5 km, ogromnym za-
interesowaniem cieszy się Liga 
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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 294/19 z dnia 08.03.2019 r. wydał zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej nr 150230W 
– ul. Akwarelowa we wsi Odrano Wola oraz drogi gminnej nr 151004W  
– ul. Żwirowa w Grodzisku Mazowieckim wraz budową oświetlenia, kanalizacji 
deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci 
gazowej, sieci nn i sn, oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
obręb 0025 Odrano Wola: 113/11, 323/6, 199/2, 337/1, 158/2, 159/2, 207/1, 
160/3, 208/4, 209/9, 152/1, 162/2, 210/6, 163/3, 211/1, 113/10, 199/1, 99/9 
(99/10, 99/11), 141 (141/1, 141/2), 321/1 (321/2, 321/3), 102/1 (102/5, 
102/6), 143/3 (143/5, 143/6), 103 (103/1, 103/2), 144 (144/1, 144/2), 104  
(104/1, 104/2), 145 (145/1, 145/2), 105 (105/1, 105/2), 107 (107/1, 107/2), 146 
(146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 110 (110/1, 110/2), 149 (149/1, 149/2), 150 
(150/1, 150/2), 111 (111/1, 111/2), 322 (322/1, 322/2), 151 (151/1, 151/2), 154 
(154/1, 154/2), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 206 
(206/1, 206/2), 161 (161/1, 161/2)
Grodzisk Mazowiecki, obręb 66: 19/2, 99/17, 15/12, 83/1, 81/1, 80/1, 71/4, 
88/3, 84/1, 72/4, 79/1, 76/1 (76/4, 76/5), 88/2, 88/4, 83/2 (83/9, 83/10),  
78 (78/1, 78/2), 77 (77/1, 77/2), 70 (70/1, 70/2), 68 (68/1, 68/2), 75 (75/1, 75/2), 
79/3 (79/8, 79/9), 86/2 (86/19, 86/18), 73 (73/5, 73/4)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. 
Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod drogę. 
Nieruchomości poza pasem drogowym, na których przewiduje się 
przebudowę innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów2):
obręb 0025 Odrano Wola: 323/5, 113/9, 324/9, 158/1, 159/4, 160/1, 162/7, 
163/2, 201, 99/9 (99/10), 321/1 (321/2), 110 (110/1), 111 (111/1), 154 (154/1), 
206 (206/2), 161 (161/1), 141 (141/2), 145 (145/2), 150 (150/2), 151 (151/2), 
153, 353, 159/1, 160/2
Grodzisk Mazowiecki, obręb 66: 99/16, 81/2, 80/2, 72/3, 79/2, 76/2, 74, 87/11, 
70 (70/1), 68 (68/1), 15/11, 83/3, 15/9, 15/7, 73 (73/4), 76/1 (76/5)
2) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale 
(nieruchomość pozostająca przy właścicielu), na której przewiduje się 
przebudowę.
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).

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY NADARZYN

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), art. 39,  
art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), zwanej dalej 
„ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko dla następujących obszarów:
	 we wsi Nadarzyn – działki o nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11, 226/13, sporządzanego  

na podstawie Uchwały Nr XXIV.318.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.11.2016 r.;
	 we wsi Rusiec – działki o nr ew. 83/3, 83/5, 83/6 oraz część działki 83/4 – obszar I,  

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXIV.322.2016 Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 30.11.2016r. oraz Uchwały Nr VI.62.2019 z dn. 27.02.2019r.;

	 we wsi Stara Wieś – działka o nr ew. 94/3, sporządzanego na podstawie Uchwały  
Nr XXIV.321.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.11.2016 r.

Projekty planów miejscowych dla ww. obszarów wraz z prognozami oddziaływania 
na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach: 1 kwietnia  
– 24 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pok. 114, ul. Mszczonowska 24, w godz.: 900 - 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie 
się 9 kwietnia 2019r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej, pok. 114.
Projekty planów wraz z prognozami udostępnione zostaną także w formie elektronicznej 
na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2019 r. 
Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd 
Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału 
społeczeństwa w tym postępowaniu.
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy 
Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym), na adres: architektura@nadarzyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 16 maja 2019r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy 
Dariusz Zwoliński

– Mieszkańcy wymienionych 
na wstępie miejscowości pro-
szą o budowę kładki drewnia-
nej na strumieniu Zimna Woda. 
Taką konstrukcję można wyko-
nać z drewna. Wystarczy kon-
strukcja oparta na istniejącym 
fundamencie mostu kolejowego 
i kilku palach wbitych w grunt, 

gdzie podest stanowiłyby uło-
żone poprzecznie grube deski 
o długości 2–2,5 m. Taka prosta 
kładka mogłaby być wykorzy-
stywana również przez służ-
by techniczne Państwa Spółki. 
Pracownicy sprawdzając stan 
infrastruktury również pokonu-
ją most – mogliby to robić bez-
pieczniej, tą techniczną kładką. 
Szerokość działki nr 7/11, na któ-
rej położony jest most kolejowy, 
jest wystarczająca i taka banalna 
konstrukcja z pewnością zmie-
ści się w jej granicach – dodaje 
autor petycji.

Do tej pory petycje podpisało 
ponad 600 osób, a głosy wsparcia 
zbierane są od zaledwie tygodnia. 
Autorowi zależy na tym, by pismo 
podpisało minimum 1000 osób.  
– Jeszcze 400 głosów i mamy silny 
argument – zaznacza Arek Gębicz. 
Podpisy pod petycją można skła-
dać tu: https://www.petycjeonli-
ne.com/petycja_do_zarzdu_wkd_ 
w_sprawie_budowy_kadki_nad_
strumieniem_zimna_woda?fbcli-
d=IwAR0yJNKyW75qhsxdcGo16n
cDItdlqIbOlZm9HfyE-vAE8ymqZ
osjbd_FdOg.  AZ

Mieszkańcy od dawna apelują  
o stworzenie w tym miejscu 
bezpiecznej i wygodnej przeprawy. 
Sprawa nie jest jednak taka prosta.

O G Ł O S Z E N I A
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R E K L A M A

Pruszkowscy policjanci zatrzymali 22-latka podej-
rzanego o kradzieże artykułów elektronicznych 
z jednego ze sklepów na terenie galerii handlo-
wej przy ul. Sienkiewicza. Kryminalni z Prusz-
kowa otrzymali informację, że były pracownik 
sklepu ze sprzętem elektronicznym dokonał sze-
regu kradzieży. 14 marca mężczyzna „odwiedził” 
sklep i został ujęty przez ochronę, a następnie 

przekazany w ręce plicjiantów. Podczas jego prze-
szukania znaleziono przy nim poszukiwany przez 
komisariat policji w Kronowie, skradziony dowód 
osobisty. W mieszkaniu zatrzymanego zabezpie-
czono kilka rzeczy pochodzących z kradzieży. 
Łupem byłego pracownika padły między innymi 
ładowarki, kable usb, pendrivy, dyski zewnętrzne 
oraz karty SD o łącznej wartości 3 tys. zł.   SD

PRUSZKÓW

Pracownik galerii handlowej 
okradł pracodawcę

Będzie ścieżka rowerowa 
przy trasie 720

BRWINÓW
Gmina Brwinów  
i Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
zawarły porozumienie  
w sprawie budowy  
ścieżki rowerowej 
wzdłuż trasy 720  
z Biskupic do Czubina. 
Samorząd sfinansuje 
projekt, drogowcy zajmą 
się wykonaniem prac.

W zdłuż ruchliwej 
trasy 720 powstać 
ma szlak dla jed-
nośladów i chod-

nik dla pieszych. Chodzi o odcinek 
od wiaduktu nad autostradą A2 
w Biskupicach do Domu Pomo-
cy Społecznej w Czubinie, gdzie 
połączy się ze szlakiem, który 
zamierzają wybudować władze 
Błonia. – Projektowana ścieżka 
rowerowa połączy się z istnie-
jącą drogą dla rowerów od DPS 
w Czubinie do granicy z gminą 
Błonie w Rokitnie. Dość wspo-
mnieć, że nasi sąsiedzi planują 
wybudowanie ścieżki rowero-
wej od granicy z naszą gminą 
poprzez Rokitno do samego Bło-
nia. W efekcie obydwu inwesty-
cji powstanie ścieżka rowerowa 
łącząca Brwinów i Błonie – mó-
wi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

W podpisanym porozumieniu 
gmina zobowiązała się do wyko-
nania dokumentacji projektowej 
ścieżki rowerowej i chodnika, ale 
nie tylko. W ramach inwestycji 
wzmocniona zostanie konstruk-
cja drogi, poprawi się odwodnie-
nie, przebudowa czeka zjazdy.

To sporo. Dlatego sama bu-
dowa nie rozpocznie się szybko. 
– Przygotowanie dokumenta-
cji projektowej potrwa zapew-
ne około dwóch lat, z uwagi na 
konieczność uzyskania decy-
zji środowiskowej oraz decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego, 
a także konieczność poszerze-
nia pasa drogowego DW nr 720 
w procedurze wywłaszczenia 
kilkudziesięciu działek. Nieste-
ty, to wymagane prawem proce-
dury, których nie przeskoczymy, 
ani nie ominiemy – dodaje bur-
mistrz Brwinowa.  EL
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PIASTÓW
W piastowskim urzę-
dzie miasta trwa 
procedura przetargowa 
dotycząca rozbudowy 
i przebudowy Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza. 
Miasto planuje przepro-
wadzić tę inwestycję 
wspólnie z partnerem 
prywatnym.

T o jedno z tych dużych 
i długo oczekiwanych 
przedsięwzięć. Choć 
sama placówka dopie-

ro będzie obchodziła 75. rocz-
nicę powstania, to jej budynki 
są jeszcze starsze. – Ten obiekt 
w swoim zasadniczym kształcie 
powstał ponad 80 lat temu. Nie 
wytrzymuje dzisiejszych standar-
dów. Od momentu, kiedy Piastów 
stał się organem prowadzącym 
szkołę i właścicielem nierucho-
mości, przystąpiliśmy do popra-
wy kondycji szkoły. Zarówno pod 
względem poziomu nauczania jak 
i stanu przestrzeni, czyli budynku 
który ma ponad 80 lat. Szkoła w tej 
chwili nie ma obiektów sporto-
wych, poza asfaltowym boiskiem 
do koszykówki i iluzoryczną wręcz 

salą gimnastyczną. To warun-
ki, które nie pozwalają szkole 
się rozwinąć na miarę naszych 
oczekiwań. Stąd decyzja o przy-
stąpieniu do budowy nowego 
obiektu – mówi nam Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piastowa.

Jaki jest zakres inwestycji?  
– Zadanie na dziś to przebudowa 
i rozbudowa liceum wraz z bu-
dową hali sportowej. Powstanie 
nowy obiekt dydaktyczny od 
strony 11 Listopada i nowa hala 
sportowa połączone z dotych-
czasowym budynkiem, w któ-
rym mieści się szkoła. Ten stary 
budynek po zakończeniu tych 

prac zostanie poddany gruntow-
nej rewitalizacji. Cały kompleks 
tych trzech obiektów będzie no-
woczesną przestrzenią do na-
uki, z warunkami do uprawiania 
sportu, cała część kubaturowa 
będzie spełniać warunek wyso-
kiej oszczędności energetycz-
nej – dodaje włodarz Piastowa.

Prace mają przebiegać szybko 
jak na tak duże przedsięwzię-
cie. – Zakładamy, że budowa 
nowych obiektów nie powinna 
trwać dłużej niż około 20 mie-
sięcy. Tego chcielibyśmy się 
trzymać, byłby to dla nas do-
bry model. Mamy takie czasy, 

Tak będzie wyglądało liceum 
im. Mickiewicza
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że trzeba budować szybko, bo 
ma to sens ekonomiczny i nie 
tylko. Poza tym ta wielka inwe-
stycja zakłada, że szkoła będzie 
funkcjonowała do końca w swojej 
siedzibie. Nie chcemy zakłócać 
w nadmierny sposób jej pracy. 
Więc czas trwania tej inwesty-
cji jest dla nas niezwykle istotny  
– zaznacza Szuplewski.

Budowa będzie przebiegać  
w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Inwesty- 
cję ma sfinansować i przepro-
wadzić podmiot prywatny, za  
co przez 22 lata będzie pobie- 
rał wynagrodzenie.  EL
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Inwestycje w gminie  
Grodzisk Mazowiecki

 

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

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Nowe świetlice wiejskie
Powstają kolejne obiekty w ramach 
programu budowy świetlic w gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki. W marcu 
otwarto budynek w Opypach. Będzie 
on pełnił zarówno funkcję kultu-
ralną, jak i rekreacyjno-sportową. 
Znajdująca się w nim sala głów-
na, wyposażona w ekran i rzutnik 
multimedialny posłuży do spotkań 
z mieszkańcami. 

Już w kwietniu kolejne otwarcia - 
tym razem w Zabłotni i Mościskach. 

Nowa świetlica w Zabłotni powsta-
ła na miejscu dotychczasowej, któ-
ra służyła mieszkańcom przez 15 lat. 
Skromny budynek okazał się jednak 
już niewystarczający. Nowy obiekt bę-
dzie wykorzystywany na zajęcia dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 
w tym aktywnie działającej tam gru-
py seniorów. Również nowa świetli-
ca w Mościskach zaoferuje atrakcyjne 
zajęcia. Znajdzie się tam zarówno 
coś dla maluchów, nastolatków, jak 
i osób starszych. 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste 
otwarcia: 6 kwietnia w Zabłotni oraz 
27 kwietnia w Mościskach, a potem do 
częstego odwiedzania naszych świetlic. 

Stawiamy na 
termomodernizację
To nie koniec inwestycji w naszej gmi-
nie. Grodzisk Mazowiecki otrzymał 
kolejne wsparcie unijne. W ramach 
tych środków kompleksową moder-
nizację przejdą: Urząd Miejski, OSP 
w Izdebnie Kościelnym oraz budy-
nek Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji. Projekt zakłada wykonanie prac 
remontowo-modernizacyjnych, prze-
budowę systemów grzewczych, in-
stalację systemów chłodzących oraz 
systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Na budynkach zamontowane zosta-
ną instalacje OZE, a oświetlenie bę-
dzie wymienione na energooszczędne. 
Realizacja projektu przyczyni się do 
zmniejszenia zużycia energii, ogra-
niczenia strat ciepła oraz obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych obiektów. 
Najciekawiej zapowiadają się zmiany 
w Wodociągach. Poza przeprowadze-
niem termomodernizacji zostanie tam 
zbudowana duża stacja fotowoltaiczna, 
a dodatkowo będzie wykorzystywany 

gaz produkowany w naszej oczysz-
czalni. Pozwoli to na uniezależnie-
nie się ZWiK od zewnętrznej energii 
elektrycznej, co z kolei będzie miało 
wpływ na utrzymanie cen za ścieki 
dla mieszkańców.

Będą kolejne drogi
Z początkiem roku podpisano umowę 
na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej ulic: Deotymy, 
Topolowej oraz na działce drogowej 
przy ul. Wólczyńskiej w Grodzisku Ma-
zowieckim. Dokumentacja zostanie 

sporządzona także dla ul. Jesiennej, 
Wiosennej i Letniej w Opypach, dla 
zatoki postojowej przy E. Marylskie-
go w Książenicach oraz dla chodnika 
w Chrzanowie Dużym. Zakończenie 
prac projektowych przewidziano na 
koniec roku. Wtedy nastąpi ogłosze-
nie przetargów na roboty remonto-
we. Realizację dróg przewiduje się 
w 2020 r. Ostatnio podpisano tak-
że umowę na wykonanie przebudo-
wy ul. Promiennej w Adamowiźnie. 
Zakończenie prac planowane jest na 
koniec grudnia 2019 roku.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

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

Budowa kolejnych 
ścieżek rowerowych

Sieć dróg rowerowych  
na terenie gminy Brwinów 
powiększy się wiosną  
o ścieżkę rowerową  
z Brwinowa do Grudowa 
oraz odcinek ścieżki  
wzdłuż ul. Kazimierzowskiej 
w Owczarni.

G mina Brwinów realizuje 
projekt „Rozwój systemu 
dróg rowerowych w gmi-
nie Brwinów”. W ramach 

projektu są realizowane kolejne dwa 
zadania: budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi gminnej z Brwinowa do 
Grudowa na odcinku od rowu RS-11 
do skrzyżowania w Grudowie oraz 
budowa ścieżki rowerowej i ciągu 
pieszo-rowerowego przy ul. Kazi-
mierzowskiej w Owczarni na od-
cinku od granicy z Podkową Leśną 
do ul. Żółwińskiej.

Do Grudowa powstanie ścieżka ro-
werowa z betonu asfaltowego o dłu-
gości ok. 818 m i szerokości 3 m. To 
zadanie jest częścią większego planu 
– jest już gotowy projekt kontynuacji 

inwestycji. Gmina Brwinów stara się 
o pozyskanie  kolejnych dofinanso-
wań, aby móc w przyszłości połączyć 
Brwinów z Milanówkiem.

W Owczarni powstanie ścieżka rowe-
rowa i ciąg pieszo-rowerowy z betonu 
asfaltowego o łącznej długości ponad 
200 m oraz chodnik z kostki betono-
wej o długości ok. 180 m.

Wykonawcą prac jest firma Rad-
-Mar z Domaniewka, która w prze- 
targu przedstawiła najkorzystniejsze 
oferty: 687 800,00 zł (ścieżka do Grudo-
wa) i 279 000,00 zł (ścieżka w Owczarni). 
Prace mają potrwać do połowy maja.

Projekt „Rozwój systemu dróg rowe-
rowych w Gminie Brwinów” otrzymał 
dofinansowanie 4,8 mln zł ze środków 
UE – Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014–2020. (PR)

 
Sołectwo Termin zebrania Miejsce zebrania 

Kanie wtorek, 19 marca 2019 r. godz. 18.00 Kanie, Dom Rekolekcyjny, ul. Nadarzyńska 21 

Owczarnia czwartek, 21 marca 2019 r. godz. 18.00 Owczarnia, świetlica, ul. Cyprysowa 4 

Falęcin  
miejscowości: Falęcin i Grudów 

wtorek, 26 marca 2019 r. godz. 18.00 Falęcin 14 

Kotowice wtorek, 26 marca 2019 r. godz. 20.00 Kotowice 3 

Milęcin środa, 27 marca 2019 r. godz. 18.00 Milęcin 54 

Czubin czwartek, 28 marca 2019 r.    

Biskupice czwartek, 28 marca 2019 r. godz. 20.00 OSP Biskupice 

Koszajec wtorek, 2 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 Koszajec 20 

Moszna wtorek, 2 kwietnia 2019 r. godz. 20.00 OSP Moszna 

Krosna środa, 3 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13 

Domaniew  
miejscowości:  
Domaniew i Domaniewek  

środa, 3 kwietnia 2019 r. godz. 20.00 Domaniew 22H, świetlica 

Terenia czwartek, 4 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 Terenia 11 

Żółwin  czwartek, 4 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 OSP Żółwin, ul. Nadarzyńska 25 

Otrębusy czwartek, 11 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 Otrębusy, świetlica, ul. Krótka 10 

Parzniew wtorek, 16 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 Parzniew, Dom Gościnny Zalewskich 
 

 Burmistrz Gminy Brwinów 
 Arkadiusz Kosiński 

 

zaprasza na ZEBRANIA SOŁECKIE,  
w czasie których mieszkańcy wybiorą 
sołtysów i rady sołeckie 

Czubin 9godz. 18.00

M ieszkańcy 15 sołectw  
wchodzących w skład 
gminy Brwinów w naj-
bliższych tygodniach 

będą wybierać sołtysów i rady so-
łeckie. Wybory obejmą miejscowo-
ści: Biskupice, Czubin, Domaniew, 
Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowi-
ce, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrę- 
busy, Owczarnia, Parzniew, Tere- 
nia i Żółwin. 

Zostały już ustalone terminy spo-
tkań, podczas których mieszkańcy 
terenów wiejskich gminy Brwinów 
wybiorą sołtysów i rady sołeckie. 
W głosowaniu mogą wziąć udział 
pełnoletni mieszkańcy sołectwa, 
którzy znajdują się w gminnym re-
jestrze wyborców. Wyboru sołtysa 
i członków rady sołeckiej dokonuje 
się spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów, w głosowaniu tajnym 
i bezpośrednim, zwykłą większo-
ścią głosów. 

Osoba pełniąca funkcję soł-
tysa będzie reprezentować so-
łectwo na zewnątrz. Zadaniem 
sołtysa jest m.in. organizowanie 
i koordynowanie inicjatyw oraz 
przedsięwzięć lokalnych m.in. 
z wykorzystaniem środków po-
chodzących z funduszu sołeckiego 
oraz współpraca z radnymi i bur-
mistrzem. Rada sołecka, licząca 
od 3 do 6 członków, jest organem 
doradczym. (PR)

Wybory sołtysów i rad sołeckich
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Obwieszczenie Starosty  
Grodziskiego

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)

Zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.02.2019r. 
na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Burmistrza Miasta 
Milanówka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza 
Kowalika w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Uroczej  
w Milanówku drogi gminnej nr 151151W klasy D
Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140501_1.0034 (obręb 06-13) - dz. nr ew.: 2, 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 
4/2), 5/4, 6/2 (6/6, 6/7), 8/2 (8/3, 8/4), 9/4 (9/6, 9/7), 9/5, 10/4 (10/6, 
10/7), 10/5, 13/2 
140501_1.0036 (obręb 05-15) - dz. nr ew.: 46/2, 47/1 (47/3, 47/4), 
62, 73 (73/1, 73/2), 74/1, 74/2, 75 (75/1, 75/2), 89 (89/1, 89/2), 90, 
91/7, 91/8, 91/9, 108/2, 108/3
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano 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).

Ciężko chory Michał  
z Pruszkowa potrzebuje pomocy

Banacha z bardzo silnym bólem 
głowy. Okazało się że ma udar 
krwotoczny, był przytomny i w 
dobrej kondycji, był to już jego 
trzeci udar w przeciągu dwóch 
lat. Poprzednie udary nie pozo-
stawiły po sobie większych śla-
dów, wychodził z tego obronną 
ręką, tak było i tym razem, nic 

PRUSZKÓW
32 lata, dwoje małych 
dzieci, wielka chęć życia 
– tak w skrócie można 
opisać Michała. Nieste-
ty, sytuację komplikuje 
poważna choroba. 
Mieszkaniec Pruszkowa 
potrzebuje naszej pomo-
cy. Trwa zbiórka fundu-
szy na jego leczenie  
i rehabilitację.

Z groźną chorobą Michał 
walczy od dwóch lat. 
Cierpi na zespół anty-
fosfolipidowy, do tego 

ma drożny otwór owalny w sercu. 
W szpitalach spędził wiele czasu, 
wycierpiał nie mało. A ma dla ko-
go żyć. Na tatę czekają w domu 
7-letnia Amelka i 4-letni Antek.

Stan Michała mocno pogorszył 
się w lutym tego roku. – Trafił 
do szpitala w Warszawie przy ul. 

nie wskazywało na to że jego stan 
tak się pogorszy. 15 lutego rano 
otrzymałam telefon ze szpitala, 
że jego stan w nocy znacznie się 
pogorszył zapadł w śpiączkę, do-
stał krwotoku śródmózgowego 
i przebywa na OIOM-ie. Leka-
rze nie dawali nam już więk-
szych nadziei. Jednak podjęli 

się operacji która przebiegła po-
myślnie – mówi pani Angelika, 
żona Michała.

Mieszkaniec Pruszkowa wró-
cił z tej dalekiej i niebezpiecznej 
podróży. Oddycha samodzielnie, 
ale musi być karmiony przez son-
dę. I przede wszystkim wymaga 
intensywnej rehabilitacji. Tyl-
ko ona daje szansę, aby Michał 
wrócił do formy. Zajęcia z fizjo-
terapeutą, neurologopedą, spe-
cjalistyczne odżywki – wszystko 
to jest bardzo kosztowne.

Dlatego Michał i jego rodzi-
na zdecydowali się poprosić 
o wsparcie ludzi dobrej woli.  
– Odkąd zachorował, sam wspie-
rał różne zbiórki bo wiedział 
jak jest ciężko przejść przez to 
wszystko. Dotychczas dawali-
śmy rade sami, jednak tym razem 
koszta rehabilitacji są tak ogromne  
że niestety musimy prosić 
o pomoc i wsparcie – zaznacza  
pani Angelika.

Cel zbiórki to 150 tys zł. Wpła-
cać można tu: https://zrzutka.pl/
michalchmiel.  EL

BRWINÓW
„Stulecie Winnych” to 
nowy historyczny serial 
emitowany na antenie 
TVP, który średnio ogląda 
2,89 mln osób w Polsce. 
To prawdziwy hit! Serial 
oparty jest na bestselle-
rowej powieści  
Ałbeny Grabowskiej, 
mieszkanki Brwinowa.

T elewizyjna adapta-
cja powieści o tym sa-
mym tytule „Stulecie 
Winnych” opowia-

da o dziejach rodziny Winnych 

z Brwinowa. Wątki rozgrywają się 
na tle burzliwej historii Polski. 
Akcja pierwszego odcinka roz-
poczyna się w czerwcu 1914 r. Na 
samym początku życie Winnych 
zakłóca dramat rodzinny, później 
wydarzenia I wojny światowej.

Emisja serialu rozpoczęła się 3 
marca tego roku. Trzy pierwsze 
odcinku przyniosły średnie wyniki 
oglądalności na poziomie 2,89 mln 
widzów. To o 630 tys. widzów wię-
cej niż ukazywane również na TVP 
„Wojenne dziewczyny”. Oznacza, 
że serial o historii brwinowskiej 
rodziny jest prawdziwym hitem.

Jak już wspominaliśmy na po-
czątku, pomysł na nakręcenie 
serialu zrodził się po sukcesie 
powieści Ałbeny Grabowskiej. To 

TVP emituje serial o losach 
rodziny Winnych z Brwinowa

polska pisarka, lekarz neurolog 
i epileptolog. Córka Bułgarki i Po-
laka. Wychowana w Polsce, uro-
dziła się w Pruszkowie. Obecnie 
jest mieszkanką Brwinowa. Trylo-
gia „Stulecie Winnych” opowiada 
o losach wielopokoleniowej rodzi-
ny na tle dramatycznych wyda-
rzeń – I wojna światowa, II wojna 
światowa, kryzys gospodarczy, 
stan wojenny, upadek komunizmu.

Serial emitowany jest na an-
tenie „jedynki” w każdą nie-
dzielę o godz. 20.15. W obsadzie 
znaleźli się m.in.: Kinga Preis, 
Jan Wieczorkowski, Katarzy-
na Kwiatkowska, Arkadiusz Ja-
niczek, Olaf Lubaszenko, Rafał 
Królikowski, Adam Ferency czy  
Roman Gancarczyk.  SD

PRUSZKÓW
2 kwietnia ulicami  
Pruszkowa przejdzie 
Niebieski Pruszkowski 
Spacer dla autyzmu. 
Pochód wyruszy z Parku 
Kościuszki o godz. 11.00.

K ażdego roku 2 kwiet-
nia obchodzimy 
Światowy Dzień Au-
tyzmu. Jak nietrud-

no się domyśleć, właśnie z tej 
okazji odbędzie się pruszkow-
ski spacer. Celem tego święta 
jest m.in. podnoszenie świa-
domości ludzi na temat zabu-
rzeń związanych z autyzmem. 
Trzeba pamiętać, ze autyzm to 
nie choroba. Autyzm to zabu-
rzenie rozwoju dziecka o pod-
łożu neurologicznym.

– Oczywiście chodzi o sze-
rzenie świadomości autyzmu, 
o wiedzę. Gdy zapraszamy 
szkoły na to wydarzenie wy-
syłamy do nich wcześniej pre-
zentacje dotyczące autyzmu, 
żeby dzieci na lekcjach wy-
chowawczych mogły się zapo-
znać z tym tematem. Również 
chodzi o tolerancję, poka-
zanie, że osoby z autyzmem 
nie są niepotrzebne i nie są 
gdzieś obok, tylko żyją wraz 
z nami w społeczeństwie – 
mówi Irena Cieślak, prezes 
organu prowadzącego szko-
łę „Przylądek”.

W tym roku będzie to 8. edy- 
cja Niebieskiego Spaceru, ale 
druga tak duża organizowa-
na wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Pruszkowie 
i Miastem Pruszków. Spa-
cer rozpocznie się niedaleko 

budynku starostwa, w Parku 
Kościuszki. – W zeszłym roku 
zaproszone były tylko organi-
zacje pomocowe. Dołączyły się 
też niektóre szkoły. Zebrało się 
około 400 osób. W tym roku 
zaprosiliśmy wszystkie szkoły 
– podstawowe i średnie. Sza-
cujemy, że tym razem pojawi 
się 600, może 800 osób! Dla-
tego postanowiliśmy wyru-
szyć z Parku Kościuszki, róg 
al. Niepodległości i ul. Chopi-
na. Później pójdziemy Drzy-
mały i Niecałą do Prusa i dalej, 
aż dojdziemy do stadionu Zni-
cza – wyjaśnia Irena Cieślak.

Nie bez przyczyny końcem 
trasy będzie stadion (ul. Boha-
terów Warszawy 4). Uczestnicy 
planują pobić rekord Polski na 
największy wzór niebieskie-
go serca dla autyzmu ułożo- 
ny z ludzi.  SD

Kolejna edycja pruszkowskiego 
spaceru dla autyzmu
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Krótko po północy 15 marca straż pożarna in-
terweniowała w zabytkowym pałacyku przy  
ul. Broniewskiego w Pruszkowie. Przyczyny po-
żaru będzie wyjaśniać policja. Ogień pojawił się 
około godz. 0.20 w nocy z czwartku na piątek.  
– Ostatni zastęp wrócił z miejsca zdarzenia o godz. 
1.30. Wykorzystano jeden prąd wody. Pożar objął 
powierzchnię około 50 metrów kwadratowych 

na wysokości trzeciej kondygnacji. Płomienie 
zajęły drewnianą konstrukcję dachu pokrytego 
papą. Po zgaszeniu rozebrano nadpaloną kon-
strukcję, która groziła upadkiem i oderwaniem. 
Po wykonaniu tych czynności miejsce zdarze-
nia przekazano policji – mówi nam st. kpt Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.  EL

PRUSZKÓW

Nocny pożar w pałacyku  
przy Broniewskiego
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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 

• Do wynajęcia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601612930 - 

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub magazyn 
120m2 z zapleczem socjalnym, 
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie,  
dom wolnostąjący, 
pierwsze piętro 120m2  
z ogrodem, lub pojedyncze 
pokoje, dobry punkt,  
dobry dojazd do Warszawy, 
blisko drogi powiatowej  
tel. 793408465 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

USŁUGI

• Auto każde kupię, tel. 603 903 405 

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

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• 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 

• PRANIE DYWANÓW, MEBLI, 
TAPICEREK LUB WYNAJEM 
ODKURZACZA 509 951 159 

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

• 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

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

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

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie 
Pruszkowa tel. 601 306 336 
do 22.03

SZUKAM PRACY

• Główny księgowy szuka 
pracy tel. 793-250-833 

• Mężczyzna lat 62 z orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym poszukuje pracy jako 
ślusarz produkcyjnym lub innej w 
Pruszkowie (okolicy) tel. 696217045  

NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM
• Dom w Parzniewie  

tel. 535-487-338 

• Sprzedam Dom w Regułach, 
działka 915 m2 i garaż 30 m2  
tel. 602-584-504

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 

• 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 lub wynajmę  
pawilon handlowo-usługowy  
72m w Piastowie 601 751 183 
Tanio 

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

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków  
695 504 174 

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

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

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

DAM PRACĘ

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

                                                      Grodzisk Mazowiecki,  22.03.2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej  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 687/2018 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne 
w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej  w gminie Grodzisk Mazowiecki,  zmienionej uchwałą 
Nr 703/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej  w gminie Grodzisk 
Mazowiecki  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, 
we wsi Szczęsne, położony pomiędzy ulicą Orlą od południowego zachodu, ulica Łagodna od 
południa  i północnego-wschodu oraz północną granicą administracyjną wsi Szczęsne.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do  
w/w planu odbędzie się w dniach od  01.04 2019 r. do  23.04. 2019 r. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą  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  
08.04.2019 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 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  07.05 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  07.05.2019 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

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

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT 
GOTÓWKA 508206738 

• Kredyty bankowe www.procesuj.pl 
887887559 

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

• Pielęgnacja, porządkowanie 
ogrodów, wycinki tel. 889481458 

• Protezy zębowe 450 zł: 
 508-357-334 

• Przeprowadzki, 885 72 72 72 

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

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

• Zainteresowani sprzedażą swoich 
roszczeń wobec spółek z.o.o.: 
- Armexim 
- Armexim Development  
- Armexim bis 
Proszeni są o kierowanie  
ofert na adres:  
roszczenia@protonmail.com

• Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne 
ceny. 502-723-055 

• Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501-175-813 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)  
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), na okres od dnia 
14 marca 2019 r. do dnia 3 kwietnia 2019 r. został wywieszony 
wykaz nr 5/2019 nieruchomości przeznaczonych przez 
Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i w najem.

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Maksymalne
RRSO 689 %


