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CPK szansą dla kolei?
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Znamy kolejne szcze-
góły dotyczące planów 
budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. 
Obejmują one rozbudo-
wę infrastruktury kole-
jowej, która pozwoliłaby 
dotrzeć tam z Warszawy 
w ciągu... 15 minut.

K wadrans z Warszawy, 
25 minut z Łodzi. Do-
celowo tyle trwać ma 
podróż pociągiem do 

CPK, ogromnego portu lotni-
czego jaki ma powstać na te-
renie gminy Baranów (powiat 
grodziski). Tuż przed week-
endem majowym rząd przy-
jął rozporządzenie, w którym 
określono wykaz linii kolejowych 

o znaczeniu państwowym. Zna-
lazły się w nim nitki kolejowe, 
które mają zapewnić połącze-
nie Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego nie tylko z Łodzią 
i Warszawą, ale ze wszystki-
mi regionami kraju. – Skomu-
nikowanie CPK z najbliższymi 
dużymi miastami, Warszawą 
i Łodzią, zostanie zrealizowa-
ne poprzez budowę nowej li-
nii kolejowej dużych prędkości. 
Umożliwi to osiągnięcie czasu 
przejazdu z CPK do Warsza-
wy wynoszącego ok. 15 minut, 
a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. 
Oznacza to, że czas przejazdu 
do CPK będzie konkurencyjny 
względem obecnego czasu do-
jazdu do podstawowych lotnisk 
obu miast – czytamy w oficjal-
nym komunikacie Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

PRUSZKÓW
Działkowa doczeka się 
przebudowy / STR. 6 /

REGION
Noc atrakcji 
w czasie Nocy Muzeów / str. 3 /

REGION
Projekt drugiego toru do Grodziska. 
Kiedy umowa? / str. 5 /

PROMOCJA
6 tygodni z życia 
Natalii i Moniki / STR. 7 /
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Tyle pieniędzy udało się zebrać podczas pikniku 
charytatywnego w Granicy. Cała kwota zostanie 
przekazana na leczenie 35-letniego Konrada z Nowej Wsi, 
który walczy z guzem mózgu – glejakiem IV stopnia.
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Wykonaniem zadania podzielą 
się spółka celowa CPK oraz PKP 
PLK, czyli dobrze znany w na-
szym regionie zarządca infra-
struktury kolejowej, wykonawca 
m.in. modernizacji podmiejskiej 
linii kolejowej 447. Czy to dobry 
prognostyk? Zdania pasażerów 
mogą być podzielone...
 To jeszcze nie koniec planów. 
Jak zapewnia strona rządowa, 
w węźle kolejowym CPK będą 
odgałęziały się linie kolejowe 
w kierunku Płocka i Gdańska 
oraz Centralnej Magistrali Ko-
lejowej obsługującej m.in. Ka-
towice i Kraków. – Nowe linie 
kolejowe na przecięciach z ist-
niejącymi liniami zostaną wypo-
sażone w łącznice, zapewniając 
możliwość obsługi CPK również 
pociągami podmiejskimi i re-
gionalnymi oraz elastyczność 
w wyznaczaniu tras pociągów. 
Umożliwi to skierowanie przez 
CPK większości pociągów mię-
dzyregionalnych wyjeżdżających 
z Warszawy w kierunku zachod-
nim, zapewniając skomunikowa-
nie CPK z pozostałymi regionami 
kraju – zaznacza kancelaria pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

W sąsiedztwie Centralnego 
Portu Komunikacyjnego powstać 
ma odpowiednio duży dworzec 
kolejowy, który zapewni obsługę 
wszystkim składom. I ma być zre-
alizowany w pierwszej kolejności. 
Podobnie jak na „pierwszy ogień” 
wybudowanych zostanie 140 km 
nowych linii kolejowych. W dal-
szej perspektywie powstać ma 
ogólnokrajowy system międzyre-
gionalnych przewozów pasażer-
skich i 1600 kilometrów nowych 
torów. I tu założenia również są 
ambitne. Maksymalnie 2,5 go-
dziny na początek, a docelowo 
2 godziny. Tyle ma trwać podróż 
między CPK a każdą dużą aglo-
meracją. – Jest to projekt, nie 
waham się użyć takiego słowa, 
epokowy. Przezwycięża podziały 
sięgające jeszcze czasów, kiedy 
Polska była pod rozbiorami – 
stwierdził premier Morawiec-
ki. – Przystępujemy do realizacji 
bardzo konkretnych planów. 10 
szprych odchodzących od Cen-
tralnego Portu Komunikacyjne-
go. To wielka szansa rozwojowa 
Polski, szansa na miarę XXI wie-
ku. Polska może być sercem Eu-
ropy – dodał.

 Ogromnym przedsięwzięciem 
ma być też dostosowanie systemu 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 dróg. Chodzi m.in. o przebudo-
wę autostrady A2 i dokończe-
nie Autostradowej Obwodnicy 
Warszawy (do 2030 r.). Wariant 
minimalny zakłada wykonanie 
odcinka około 65 km, łączącego 
DK 92 (węzeł Sochaczew), węzeł 
CPK na A2, drogę ekspresową 
S8. drogę ekspresową S7 (węzeł 
w Grójcu). Rozwiązanie opty-
malne to dojazd do CPK i prze-
kierowanie ruchu ciężarowego 
wokół Warszawy poprzez wyko-
nanie odcinków o łącznej długo-
ści 248 km łączących Grójec (S8), 
Kołbiel (węzeł S17), Mińsk Mazo-
wiecki (węzeł A2) oraz Socha-
czew, Wyszogród, Zakroczym, 
Serock i Wyszków.
 Kiedy te wszystkie plany zostaną 
zrealizowane? Wpisanie nowych 
linii kolejowych na listę odcin-
ków o znaczeniu państwowym 
otwiera prostszą proceduralnie 
drogę do ich realizacji. Trwają 
też pierwsze przygotowania do 
poszerzenia autostrady A2. Po-
zostałe przedsięwzięcia mają 
być przygotowywane na bieżąco. 
– Pierwszy samolot odleci z Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego 
w połowie 2027 roku – deklaruje 
Mikołaj Wild, pełnomocnik rzą-
du ds. budowy CPK. EL
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PRUSZKÓW
Do pościgu doszło 
w sobotę 4 maja po 
godz. 22.00 w rejonie 
zjazdu z autostrady A2 
i ul. 3 Maja. Zaczęło się 
od kolizji dwóch aut.

BMW wjechało na czer-
wonym świetle na 
skrzyżowanie i ude-
rzyło w inne BMW, po 

czym sprawca uciekł w stro-
nę Ołtarzewa.

Policjanci rozpoczęli więc 
poszukiwania. – Mundurowi 
udali się za sprawcą kolizji. Po 
przejechaniu kilku miejsco-
wości zauważyli wyjeżdżające 
z parkingu BMW. Funkcjona-
riusze podjęli próbę zatrzy-
mania kierowcy BMW przy 
pomocy sygnałów uprzywi-
lejowania. Ten nie zareagował 
na wydawane polecenia i za-
czął uciekać – informuje pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Kierowcę zatrzymano w miej-
scowości Blizne Łaszczyńskiego 
na terenie powiatu warszaw-
skiego zachodniego. Po spraw-
dzeniu danych okazało się, że 
BMW zostało skradzione kilka-
naście godzin wcześniej na tere-
nie Niemiec. Kierowca, 28-letni 
obywatel Ukrainy został za-
trzymany i trafił do policyjne-
go aresztu.

Mężczyźnie przedstawiono 
zarzuty niezatrzymania się do 
kontroli drogowej oraz przy-
właszczenie mienia. Sąd za-
stosował wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policji oraz za-
kazu opuszczania kraju. Za te 
przestępstwa kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Policjanci informują, że po-
jazd wróci do właściciela. SD

Sobotni pościg 
za skradzionym BMW

Tysiąc litrów kwasu na działce 
przy ulicy Ciepłej

terenie w Pruszkowie zabez-
pieczono około 1000 litrów nie-
zidentyfikowanej substancji 
podrzuconej w pojemnikach. 
Według ustaleń laboratorium 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie wykluczono za-
grożenie o charakterystyce 
radiologicznej, wybuchowość 
oraz zagrożenie biologiczne 
– czytamy we wpisie.

O szczegóły zapytaliśmy 
pruszkowskich strażaków. 
– Nie wiemy jak te pojemni-
ki znalazły się na działce i kto 
je tam podrzucił. Mamy do 

PRUSZKÓW
Na działce przy 
ul. Ciepłej w Pruszkowie 
zabezpieczono pojem-
niki zawierające około 
tysiąc litrów podejrzanej 
substancji, najprawdo-
podobniej kwasu.

I nformację o tym niety-
powym znalezisku podał 
w mediach społeczno-
ściowych pruszkowski 

magistrat. – Na prywatnym 

czynienia z substancją o od-
czynie kwaśnym. Pojemniki 
na szczęście nie były uszko-
dzone, więc substancja nie 
przedostała się do środowi-
ska. Zostały jeszcze dodatkowo 
zabezpieczone przez straża-
ków. Mowa o około 50 pojem-
nikach różnej pojemności, od 
20 do 30 l. Nie była to sytuacja 
zagrażająca zdrowiu i życiu 
mieszkańców ani środowisku 
– mówi nam st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. EL

tys. zł



Zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Działkowej będzie przez 
nas uwzględniane w budżetach miasta na kolejne lata. Zależy nam na jak 
najszybszym przygotowaniu dokumentacji, by móc starać się o zewnętrzne 
dofinansowania – Konrad Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa o przebudowie ul. Działkowiej. 

P i ą t e k ,  1 0  M A J A  2 0 1 9

03

WIĘCEJ NA STR. 06

Władysław Teofil

BARTOSZEWSKI
Kandydat nr 10 w powiatach Pruszkowskim,

Grodziskim, Ożarowie

Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

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

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

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

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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REGION
Noc Muzeów to jedno 
z najbardziej lubianych, 
corocznych wydarzeń. 
Sprawdźcie co 
będziecie mogli 
zwiedzić w bliższej 
lub dalszej okolicy. 

T o jedyna taka noc w ro-
ku, gdy jednocześnie 
w wielu miejscowo-
ściach w całej Polsce 

przed wejściami do muze-
ów ustawiają się długie kolejki 
chętnych do zwiedzania. W do-
datku nie musimy martwić się 
o bilety, bo obiekty udostęp-
niane są nieodpłatnie. W tym 
roku ta impreza kulturalna od-
będzie się w nocy z 18 na 19 maja. 

Pruszków 
Podczas tegorocznej edycji No-
cy Muzeów nie może zabraknąć 
pruszkowskiego Muzeum Du-
lag121, które znajduje się przy 
ul. 3 Maja 8a. Budynek zostanie 
otwarty już o godz. 15, a zamknię-
ty dopiero o 1 w nocy. 

Dulag 121 zamieni się w Jed-
nodniowe Muzeum Żbikowa. 
18 maja pojawi się wystawa, któ-
rą przygotowywali m.in. sami 
mieszkańcy. – Posiłkując się
archiwalnymi fotografiami, do-
kumentami i artefaktami przed-
stawimy dzieje żbikowskich 
zakładów i przedsiębiorstw, 
parafii, szkół, organizacji i to-
warzystw, a także pokażemy co-
dzienność Żbikowian w kilku 
ostatnich dekadach – zapowia-
dają organizatorzy.

O godz. 18 spod muzeum ruszy 
spacer po robotniczym Żbików-
ku, który poprowadzi badacz-
ka Pruszkowa dr. Agata Gołąb. 
Następnie, o godz. 20.30 i równo 
o 23 wyruszą dwa nocne space-
ry po niedostępnych na co dzień 

zakamarkach terenu dawnych  
warsztatów kolejowych.

Ofertę przygotowało również
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie, które znaj-
dziecie na terenie pl. Jana Pawła 
II 2. Noc upłynie w iście celtyc-
kim klimacie. Dowiemy się jak 
wyglądało życie codzienne tego 
niezwykłego ludu oraz jaką rolę 
odegrali w rozwoju cywilizacyj-
nym ziem Polski. – Nasze Mu-
zeum stanie się na tę Noc areną 
dyskusji, wykładów, zajęć warsz-
tatowych, pokazów, gier i zabaw 
dla różnych grup wiekowych, 
a nad wszystkim czuwać będzie 
celtycki duch – opisują organi-
zatorzy wydarzenia.

Impreza odbędzie się w godz. 
17-23.

Grodzisk Maz. 
Noc Muzeów w Grodzisku Ma-
zowieckim nosi tytuł „Wielcy 
artyści, wielkie dzieła”. Ten kto 
chciałby, choć na chwilę, po-
czuć się jak Da Vinci, Rafael, 

Moc atrakcji w czasie Nocy Muzeów!
Picasso, Dali czy Van Gogh musi 
odwiedzić Willę Niespodzian-
ka przy ul. Kościuszki 12. Tam 
od godz. 18.30 będą trwały warsz-
taty malowania obrazów w sty-
lu kubistycznym, fotograficzne 
pt. „Wkomponuj się w obraz”, 
tworzenia barwnych wzorów na 
kamieniach, czyli „lucky stones”. 
Nauczycie się malować również 
jak Van Gogh.

Nieopodal, w Centrum Kultury
przy ul. Spółdzielczej dostępna 
będzie przestrzenna instala-
cja świetlna „play field”, złożo-
na z kolorowych kul. Ponadto 
o godz. 22 w sali widowiskowej 
kina odbędzie się spektakl „Ma-
teria” w świetle UV. Wystąpi te-
atr tańca Byemotion. Natomiast 
o 23.30 wystartuje płatny (bi-
lety 25 zł) seans kinowy „Klimt 
i Schiele. Eros i Psyche”. 

Z kolei Dworek Skarbków przy 
ul. Okulickiego 8 z chęcią przyj-
mie miłośników muzyki, bowiem 
w godz. 17.30-18.30 odbędzie się 
tam koncert uczniów PSM I st. 
im. T. Bairda. Pojawienie się tam 

to też okazja do zwiedzania za-
bytkowego westybulu.  

W godz. 16-23 dla zwiedzających 
dostępna będzie Izba Tradycji 
EKD/WKD. Dla gości przygoto-
wano m.in. prezentację taboru 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
To przy ul. Batorego 23.

Piastów
Niecodzienne wydarzenie szykuje 
się w Piastowie. Pamiętacie serial 
„07 zgłoś się” i porucznika Borewi-
cza? Chcielibyście obejrzeć i posie-
dzieć w jego milicyjnym polonezie? 
To będzie do tego okazja! 18 maja 
odbędzie się Piastowska Parada Ra-
diowozów i Pojazdów Specjalnych. 

– Duchy dawnej motoryzacji 
ożyją, by raz jeszcze przejechać uli-
cami Piastowa. Radiowozy, karet-
ki, wozy strażackie i inne pojazdy 
specjalne rozświetlą miasto błyska-
mi kogutów, wypełnią dźwiękiem 
syren… – zapowiadają organizato-
rzy z Muzeum Motoryzacji i Tech-
niki w Piastowie.

Impreza rozpocznie się o go-
dzinie 17.00 na Targowisku 

Miejskim w Piastowie (Al. Kra-
kowska róg Lwowskiej), a zakoń-
czy wielką paradą ulicami Piasto-
wa o godzinie 21.00. Na wszyst-
kich uczestników czekać będą 
liczne atrakcje: konkursy z na-
grodami, przejażdżki starymi 
radiowozami, pokazy specjalne.

Warszawa
Oferta w stolicy jak zwykle jest 
najbogatsza. To tutaj ustawiają 
się najdłuższe kolejki do muze-
ów. Szczegółowe informacje na 
temat każdej atrakcji i muzeum 
znajdziecie na stronie interneto-
wej Warszawy – www.um.warsza-
wa.pl. Możliwości jest tak wiele, że 
trudno je wszystkie tutaj zmieścić. 

– Tegoroczna 16. Noc Muze-
ów w Warszawie zapowiada się 
bardzo atrakcyjnie. W sobotę, 
18 maja zwiedzających zaprosi 260 
placówek. Mam nadzieję, że tak 
jak zawsze publiczność dopisze, 
a wrażenia z oglądanych atrakcji 
długo pozostaną w ich pamięci 
– zaprasza Rafał Trzaskowski, 
prezydent Warszawy. SD

Zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Działkowej będzie przez 

najszybszym przygotowaniu dokumentacji, by móc starać się o zewnętrzne 
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PRUSZKÓW

Ręczne zamiatanie  
zamiast dmuchaw

Pruszków postawił na ręczne zamiatanie ulic. 
Co to oznacza? To, że nie zobaczymy... a raczej 
nie usłyszmy już spalinowych dmuchaw. Prusz-
kowski magistrat rozstrzygnął przetarg na pozi-
mowe oraz letnie zamiatanie ulic. Przedmiotem 
tego zamówienia jest oczyszczenie 258 odcin-
ków ulic miejskich o łącznej długości niemal 100 
tys. metrów. Zakres prac obejmuje sprzątanie 

pozimowe oraz cykliczne letnie zamiatanie. Wyko-
nawca będzie musiał zająć się oczyszczeniem ulic 
przy krawężnikach na mokro oraz dodatkowo usu-
nąć chwasty. Co ważne, wykonawca nie będzie mógł 
używać spalinowych dmuchaw. Takie zastrzeżenie 
miasto zapisało w przetargu. Sprzątaniem zajmie 
się firma Fargus z Warszawy. Koszt całego zamó-
wienia to nieco ponad 160 tys. zł.  SD

R E K L A M A

BRWINÓW
To dobra wiadomość 
dla mieszkańców Brwi-
nowa, zwłaszcza tych 
młodszych. Tory rowe-
rowe, tzw. pumptracki 
mają zostać oddane  
do użytku jeszcze  
przed wakacjami.

T ory powstają na tere- 
nie nieużytków znaj-
dujących się pomię-
dzy osiedlem przy  

ul. Sochaczewskiej a budyn-
kami TBS przy ul. Piłsudskie-
go w Brwinowie. Będą to tory 
easy pumptrack i mini pump-
track. Ten pierwszy to dobrze 
wyprofilowany tor, po którym 
można poruszać się bez peda-
łowania, jedynie poprzez balans 
ciała. Ten drugi będzie podob-
ny, tylko mniejszy. Po torach 
można poruszać się nie tyl-
ko na rowerze, ale i na desko-
rolce, hulajnodze lub rolkach.

Postanowiliśmy sprawdzić na 
jakim etapie są prace budowla-
ne. Okazuje się, że wyprzedzają 
harmonogram. 24 kwietnia wy-
konawca rozpoczął układanie 
nawierzchni asfaltowej.

– Dalej zajmą się innymi 
pracami, czyli wybudowa-
niem chodnika, oświetlenia 
czy zagospodarowaniem zie-
leni – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku. 

Jest duża szansa, że prace za-
kończą się przed wakacjami, 
mimo że umowny termin końca 
inwestycji to koniec września. 
Zależy nam, żeby dzieci miały 
już swobodny dostęp do obiek-
tu w czasie wakacji – dodaje.

Co więcej, inwestycji dogląda 
ekspert, który potrafi wyczyno-
wo jeździć na rowerze. Gmina 
zatrudniła takiego „testera”, aby 
sprawdzał czy wszystko jest po-
prawnie wykonane.  SD

Pumptracki powstaną 
szybciej niż zakładano
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„Oni” w Pruszkowskim Klubie Filmowym
KINO

Przed nami  
kolejna odsłona  
Pruszkowskiego  
Klubu Filmowego.  
Na ekranie  
zobaczymy film „Oni”

Oni” mają władzę. 
„Oni” są pełni cy-
nizmu. „Oni” są za-
chłanni. „Oni” są  

niemoralni. „Oni” to Silvio Ber-
lusconi i jego świta wraz z or-
bitującą wokół tej śmietanki 

karierowiczami. Gotowi na 
wszystko, oby tylko zdobyć 
pieniądze i polityczną chwałę. 

Paolo Sorentino prezentuje 
widzom luźną fantazję utka-
ną wokół Berlusconiego. Nie 
jest to ani atak na jego postać, 
ani jego biografia. To swoiste 
poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie czym jest berlusco-
nizm i jak bardzo wynika on 
z potrzeb i pragnień włoskie-
go społeczeństwa. 

Pokaz filmu w ramach PKF 
już 11 maja o godz. 18.00 w CKiS 
w Pruszkowie przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4. Wstęp wolny.  AZ
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PRUSZKÓW

Wykonawca pasa do 
skrętu w lewo na prusz-
kowskim skrzyżowaniu 
Armii Krajowej  
i Andrzeja został oficjal-
nie wprowadzony na 
plac budowy. Inwestycja  
ma zakończyć się  
na początku sierpnia.

K rzysztof Rymuza, 
starosta pruszkowski 
wraz z pracownika-
mi starostwa powia-

towego w Pruszkowie spotkał się  
26 kwietnia  z przedstawicielami 
wykonawcy przebudowy skrzy-
żowania al. Armii Krajowej oraz 
dróg gminnych: ul. Ks. Józefa  
i ul. Andrzeja w Pruszkowie. Po-
wodem spotkania było podpisa-
nie protokołu przekazania placu 
budowy w celu rozpoczęcia tej 

ważnej dla mieszkańców Prusz-
kowa drogowej inwestycji, któ-
rej celem jest poszerzenie jezdni 
i wyodrębnienie pasa do skrętu 
w lewo w ul. Andrzeja z al. Armii 
Krajowej – informuje prusz-
kowskie starostwo powiatowe.

Jak duże będą utrudnie-
nia w ruchu? Okazuje się, że 
kierowcy na razie ich nie od-
czują, a w newralgicznym mo-
mencie wprowadzony zostanie 
tam ruch wahadłowy. – Więk-
szość prac stanowić będą roboty 

elektryczne związane z przebu-
dową linii niskiego oraz śred-
niego napięcia, które nie wpłyną 
na utrudnienia w ruchu koło-
wym na ul. Armii Krajowej oraz  
ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja. Nie 
ma planów zamknięcia całej sze-
rokości jezdni i objazdów. Na 
czas wykonania niezbędnych 
robót drogowych wprowadzo-
ny zostanie ruch wahadłowy 
– zapewnia starostwo.

Całość ma zakończyć się naj-
później 9 sierpnia.  EL

Lewoskręt w Andrzeja 
coraz bliżej

 S
EW

ER
YN

 D
ĘB

IŃ
SK

I 
 

Święto kolorów w Grodzisku Maz.
prawda nie pomalować, a obsy-
pać kolorami cały świat. 

Impreza odbędzie się na Sta-
wach Walczewskiego. Start za-
planowano na godz. 15.00. Nie 
zabraknie kolorowo-pozytyw-
nej atmosfery i dobrej muzyki. 
Wśród atrakcji zaplanowano ko-
lorowe proszki Holi, kolorowe 
balony z helem, kolorową watę 
cukrową i kolorowe lody! – Color 
Fest Party to największa impreza 
muzyczna, na którą zaproszeni 
mogą czuć się wszyscy: dzieci, 
młodzież, dorośli, całe rodziny 
z dziećmi, uczniowie i studen-
ci – zachęcają organizatorzy.  
Wstęp wolny.  AZ

GRODZISK MAZ.
W sobotę 12 maja  
w Grodzisku  
Mazowieckim  
odbędzie się Holi  
Festiwal. Będzie  
kolorowo!

W ięc choć poma-
luj mój świat, na 
żółto i na niebie-
sko. Niech na nie-

bie stanie tęcza malowana twoją 
kredką. – to słowa piosenki ze-
społu Dwa Plus Jeden. Już 12 ma-
ja w Grodzisku będzie można co 
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BIEGI

Do biegu,  
gotowi, start!

Przed nami już VII edycja biegu Podkowiańska Dy-
cha. Jeśli jeszcze nie ma Was na liście startowej to 
warto się spieszyć. Na biegi można zapisać się tylko  
do 21 maja na stronie www.podkowianskadycha.pl. 
Sam bieg odobędzie się 26 maja, start 9.00. Tego-
roczna Dycha to również Pierwsze Mistrzostwa Polski 
Fizjoterapeutów w Biegu na 10 km. Nic więc dziwne-
go, że wolontariusze Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

nie tylko poprowadzą rozgrzewkę ale będą przygoto-
wywać zdrowe soki dla biegaczy. Co jeśli biegi nie są 
Waszym konikiem? Nie szkodzi. I tak warto odwiedzić 
miasteczko biegowe. – Zapraszamy także mieszkań-
ców Podkowy i okolic do odwiedzenia w dniu imprezy 
Miasteczka Biegowego i skorzystania z wielu atrakcji – 
zachęcają organizatorzy. W trakcie imprezy będzie pro-
wadzona zbiórka dla Fundacji SONI.  AZ

R E K L A M A

REGION
Przedłuża się postępo-
wanie przetargowe  
na projekt budowy  
drugiego toru  
kolejowego na szla-
ku WKD w kierunku 
Grodziska. Przewoźnik 
przełożył termin  
związania ofertą na 
lipiec tego roku.

B udowa drugiego to-
ru na szlaku Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej 
między stacjami w Pod-

kowie Leśnej i Grodzisku Mazo-
wieckim to w tej chwili największa 
inwestycja do jakiej szykuje się 
„wukadka”. Do ogłoszone-
go w lutym tego roku przetargu 
na opracowanie dokumentacji 
projektowej zgłosiło się aż osiem 

Projekt drugiego toru  
do Grodziska. Kiedy umowa?

Salon Poezji K40

firm. Większość złożonych ofert 
zmieściła się w kwocie, jaką WKD 
planowała przeznaczyć na ten cel. 
Od ich otwarcia minęły już dwa 
miesiące, ale ostatecznego roz-
strzygnięcia nadal nie ma. Do-
datkowo pod od koniec kwietnia 
WKD przedłużyła termin zwią-
zania ofertą do lipca tego roku.

Na jakim zatem etapie jest 
obecnie cała procedura? – Ak-
tualnie w ramach ogłoszonego 

postępowania prowadzona jest 
ocena ofert i wyjaśnień składa-
nych przez zainteresowanych 
wykonawców. Podpisanie umo-
wy z wybranym wykonawcą na 
opracowanie dokumentacji wraz 
z pełnieniem nadzoru autor-
skiego po zakończeniu proce-
dury o udzielenie zamówienia 
założono na przełomie miesiąca 
czerwca i lipca 2019 r. Całkowi-
ty okres obowiązywania umowy 

z wykonawcą, obejmujący sko-
rzystanie przez WKD z pra-
wa opcji na pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją ro-
bót budowlanych do chwili 
ich zakończenia, wynosi 1370 
dni, tj. 3 lata i 9 miesięcy. Za-
kończenie realizacji projektu 
zgodnie z aktualnie przyjętym 
harmonogramem przewiduje 
się w marcu 2023 r. – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. – Termin zwią-
zania ofertą został wydłużo-
ny w związku z prowadzoną 
oceną ofert złożonych przez 
Wykonawców oraz koniecz-
nością uzyskania wyjaśnień 
do złożonej przez wykonaw-
ców dokumentacji – dodaje.

Inwestycja obejmie sied-
miokilometrowy odcinek li-
nii 47, przebudowę dwóch 
stacji i sześciu przystanków. 
Jak zaznacza przewoźnik, 
pozwoli to na poszerzenie 
oferty „wukadki” i skrócenie  
czasu przejazdu.  EL

w wykonaniu Katarzyny Łochow-
skiej, przy fortepianowym akom-
paniamencie Marcina Mazurka.

Spotkanie z poezją odbędzie 
się 19 maja o godz. 12:00 w sali 
audytoryjnej Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie, przy ul. Bo- 
haterów Warszawy 4. Wstęp wol-
ny. Liczba miejsc ograniczona. 

Na Salon Poezji zaprasza-
ją Krzysztof Rymuza Starosta 
Pruszkowski oraz Ewa Telega 
Prezes Stowarzyszenia K40.   AZ
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IMPREZA

Już 19 maja w Salonie 
Poezji K40 będziemy 
mogli podziwiać wier-
sze i piosenki Kabaretu 
Starszych Panów. 

Prysły Zmysły – Kabaret  
Starszych Panów w Sa- 
lonie Poezji K40 – przed  
nami niezwykłe spo-

tkanieą, podczas którego zapre-
zentowane będą wiersze oraz 
piosenki Jeremiego Przybory 
i Jerzego Wasowskiego – twór-
ców Kabaretu Starszych Panów. 
Wiersze przeczytają aktorki Te-
atru Ateneum w Warszawie - Mag-
dalena Zawadzka i Ewa Telega. 
Piosenki z Kabaretu usłyszymy 
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NAJNOWSZA PROPOZYCJA OD CITROENA, MODEL 
C5 AIRCROSS DOPIERO CO TRAFIŁ DO SALONÓW 
W POLSCE, A JUŻ ROZPYCHA SIĘ ŁOKCIAMI MIĘ-
DZY SWOIMI RYWALAMI. I SŁUSZNIE. TO KOM-
FORTOWY SAMOCHÓD Z BARDZO DOBRYM WY-
POSAŻENIEM. NOWEGO CITROENA TESTOWAŁA 
NASZA REDAKCJA.

Marka Citroen stworzyła zupełnie nowy 
model. C5 Aircross to SUV klasy kom-
fort, choć wyposażeniem dodatkowym 
nie ustępuje nawet markom premium. 

W wielu aspektach aspiruje do klasy wyżej, bowiem 
wsiadając do Citroena C5 Aircross mamy wrażenie, 
że dobrze wydaliśmy swoje pieniądze. Gdy już ru-
szymy, tylko się w tym utwierdzamy. Komfort po-
dróżowania jest na wysokim poziomie – od foteli 
po dobrze zestrojone zawieszenie.

Wydając już 96 400 zł możemy otrzymać bardzo 
dobrze wyposażone auto w zaawansowany sys-
tem hamowania awaryjnego, czujniki parkowania 
przód i tył, reflektory przeciwmgłowe z doświe-
tleniem zakrętów, składane lusterka i ogrzewane, 
przyciemniane szyby, oświetlenie wnętrza LED, 
Cyfrowy zestaw wskaźników 12”, Klimatyzacja auto-
matyczna 2-strefowa, Nawigacja (MirrorLink), Blu-
etooth, 18” felgi aluminiowe. I to nie jest pełna lista.

Testowy model, który otrzymała redakcja (szary 
na fotografii) był wyposażony w silnik 2.0 BlueHDi 
o mocy 180 KM połączony z 8-biegową automatycz-
ną skrzynią biegów. W gamie silnikowej Citroena 
znajdują się jeszcze benzynowe jednostki z rodzi-
ny PureTech o mocy 130 KM i 180 KM  oraz diesel 
Blue HDi 130 KM.

Zanim rozpoczęliśmy jazdę, sprawdziliśmy funk-
cjonalność wnętrza. Na uwagę zasługuje nie tylko 
duża ilość schowków – m.in. pojemne kieszenie 
w drzwiach czy spory schowek przed pasażerem, 

CITROEN C5 AIRCROSS  
– NOWY WYMIAR KOMFORTU

ale również ich wielkość. Przestrzeń po otwarciu 
podłokietnika zaskakuje – w codziennym użytko-
waniu powinniśmy zmieścić tam większość naszych 
rzeczy. 2-litrowa butelka z napojem? Sprawdzone. 
Nie ma problemu!

Tylna kanapa to tak naprawdę trzy odrębne fo-
tele – na środku można usiąść równie wygodnie 
jak na bocznych siedzeniach. Każde z nich prze-
suwa się przód-tył, reguluje kąt pochylenia oparcia 
oraz składa się. Po złożeniu otrzymujemy potężną 
przestrzeń bagażową – 1680 l. Dodatkowo klapa tyl-
na otwiera się elektrycznie, a nawet przy pomocy 
gestu machania nogą pod zderzakiem.

Zatem ruszamy w drogę. Pozycja za kierowcą? 
Idealna. I nie są to puste przechwałki, fotele są na-
prawdę ergonomiczne. Komfort o klasę wyżej niż 
można byłoby się tego spodziewać w tym segmen-
cie aut. Na plus zasługuje indukcyjna ładowarka 
do smartfona oraz mała wnęka obok gustownego 
drążka zmiany biegów, gdzie odłożymy kluczyk. 
Mała rzecz, ale funkcjonalna i w codziennym użyt-
kowaniu wygodna.

Oprócz ekranu nawigacji, znajdziemy jeszcze 
jeden, przed kierowcą. Zamiast klasycznych „ze-
garów” mamy tutaj cyfrowe. Służą one nie tylko do 
odczytywania prędkości czy ilości paliwa, wyświe-
tlimy tam np. komunikaty nawigacji.

Co ciekawe, C5 Aircross posiada podwójnie kle-
jone, akustyczne szyby dzięki czemu w kabinie jest 
odczuwalnie ciszej.  Jest to również zasługa jesz-
cze jednej kwestii: przechodzimy tutaj do punktu 
kulminacyjnego, czyli zawieszenia. Amortyzatory 
wzbogacone są o progresywne ograniczniki hydrau-
liczne. Mówiąc prostym językiem, na nierówno-
ściach ograniczniki spowalniają ruch amortyzatorów 
unikając gwałtownego szarpnięcia i dobicia przy 
skrajnym skoku zawieszenia. Na równej nawierzchni 

umożliwiają większy skok zawieszenia, co sprawia, 
że płyniemy po trasie. Po pierwsze w środku jest 
ciszej, a po drugie trudno odczuć dyskomfort gdy 
poruszamy się po nierównościach.

Ten model zdecydowanie przypadł nam do gu-
stu. To przyjemne w odbiorze i doskonale zestro-
jone auto pod wieloma względami. 

Samochodu do testów użyczył salon Citroen PSA 
Retail przy al. Krakowskiej 206 w Warszawie, nale-
żący do europejskiej sieci 380 salonów i serwisów 
PSA Retail, wchodzący w skład Grupy PSA. Tam 
też można obejrzeć i wypróbować C5 Aircross oraz 
dowiedzieć się więcej na temat personalizacji po-
jazdu i pakietów stylistycznych. Tutaj naprawdę 
możemy poszaleć i wszystko dopasować pod in-
dywidualne gusta.

CITROEN PSA RETAIL  
Warszawa – Krakowska
Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa
www.dealer.citroen.pl/warszawa-krakowska
Tel.: +48 22 4362500
Mail: krakowska@citroen.com
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Marihuanę i kokainę 
ukryła w bieliźnie

Policjanci zatrzymali 22-latkę, która posiadała przy 
sobie środki odurzające. – Funkcjonariusze z prusz-
kowskiej komendy, pozytywnie zweryfikowali infor-
mację o 22-latce posiadającej środki odurzające. 
W wyniku działań zatrzymali kobietę, która na po-
lecenie policjantów wyjęła z kieszeni kurtki czarny 
worek foliowy z zawartością suszu roślinnego – przed-
stawia podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. – „Zapomnia-
ła” jednak o reszcie narkotyków – dodała. Podczas prze-
szukania policjanci znaleźli u kobiety kolejne narkotyki. 
22-latka schowała w bieliźnie zawiniątko z suszem ro-
ślinnym, miała przy sobie dilerkę z białym proszkiem. 
Łącznie zabezpieczono marihuanę o wadze 30 gramów 
oraz działkę kokainy. Kobieta usłyszała zarzut posiadania 
środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia. SD

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Wiele wskazuje na to, 
że wyczekiwana od lat 
przebudowa ul. Dział-
kowej w Pruszkowie 
w końcu dojdzie do 
skutku. Pruszkowski 
magistrat wybrał firmę, 
która zajmie się przygo-
towaniem dokumenta-
cji projektowej. 

U lica Działkowa leży na 
pograniczu Pruszko-
wa i Brwinowa. Droga 
jest zniszczona i wy-

maga przebudowy. Poruszają się 
nią głównie mieszkańcy znajdu-
jących się przy niej osiedli. Warto 
tu jednak zaznaczyć, że po od-
daniu do użytku tunelu w ciągu 
tej drogi, budowanego pod to-
rami PKP, ul. Działkowa stanie 
się alternatywną przeprawą na 
drugą stronę miasta. Zwłaszcza, 
że dziś na „drugą stronę” torów 
PKP można przejechać wiaduk-
tem w ciągu ul. Poznańskiej lub 
przejazdem na ul. Przejazdowej. 

Plany związane z przebudo-
wą ul. Działkowej snute są od 
bardzo dawna. Droga miała być 
poszerzona, były nawet wizje 
oddzielenia pasów drogi ziele-
nią. Kłopot w tym, że po stronie 
Brwinowa pas drogowy prze-
biega po gruncie prywatnym, 
a to oznacza, że gmina Brwinów 

musiałaby wykupić grunt i to za 
spore pieniądze. Dlatego prze-
budowa ul. Działkowej na wiele 
lat trafiła do szuflady.

W tym roku ma być gotowy 
tunel pod torami PKP, a pro-
wadząca do niego ul. Działkowa 
jest w fatalnym stanie. Dlatego 
władze Pruszkowa postanowi-
ły wziąć sprawy w swoje ręce. 
Pruszków właśnie rozstrzygnął 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej ul. Działko-
wej. Wygrała go firma Robimart, 
która za przygotowanie projek-
tów zainkasuje prawie 95 tys. zł. 
Dokumentacja ma być gotowa 
w ciągu 18 miesięcy od momentu 
podpisania umowy. – Nie mo-
żemy zostawić tej drogi w tak 
złym stanie. Musimy ją przebu-
dować i to jak najszybciej. Za-
danie inwestycyjne związane 

z przebudową ul. Działkowej 
będzie przez nas uwzględniane 
w budżetach miasta na kolejne 
lata. Zależy nam na jak naj-
szybszym przygotowaniu do-
kumentacji, by móc starać się 
o zewnętrzne dofinansowania 
– zaznacza Konrad Sipiera, wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

Znane są również wstępne za-
łożenia projektowe. Droga ma 
zostać przebudowana na od-
cinku od tunelu do ul. Dębowej, 
konieczne będzie wybudowanie 
fragmentów kanalizacji deszczo-
wej, systemów rozsączających 
oraz oświetlenia. Po obu stro-
nach znajdą się ścieżki rowe-
rowe z dopuszczeniem ruchu 
pieszego, pojawią się również 
zatoki autobusowe. Co więcej na 
skrzyżowaniu z ulicami Akacjową 
i Młodości pojawi się rondo. AZ

Działkowa doczeka się 
przebudowy? 
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Linia kolejowa wzdłuż trasy 
katowickiej?

T o właśnie ten pomysł 
był głównym tematem 
kwietniowego spo-
tkania Mikołaja Wil-

da, Pełnomocnika Rządu do 
spraw Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego z wójtem gmi-
ny Żabia Wola Piotrem Rybką. 
Przedstawiciele gmin, przez 
które przebiega trasa S8 (trasa 
katowicka) od dawna apelowa-
ły o budowę połączenia kole-
jowego z Warszawą. W trakcie 
rozmów omawiano możliwość 
podjęcia wspólnych działań, 
które mogłyby doprowadzić do 
budowy połączenia kolejowego. 
Według wstępnych założeń linia 

REGION
Plany związane 
z budową Centralnego 
Portu Komunikacyj-
nego owocują również 
pomysłami związanymi 
z usprawnieniem 
komunikacji w naszym 
regionie. Jednym 
z nich jest budowa 
połączenia kolejowego 
wzdłuż trasy 
katowickiej.

kolejowa miałaby prowadzić do 
Lotniska Chopina.

W trakcie spotkania rozmawia-
no również o modernizacji linii 
kolejowej nr 12 Skierniewice – Łu-
ków, która przebiega przez teren 
gminy Żabia Wola. – Zabiegamy 
o rozszerzenie zakresu prac pla-
nowanych na odcinku linii prze-
biegającym przez teren naszej 
gminy, w szczególności odbudo-
wę przystanku PKP i uruchomie-
nie przewozów pasażerskich do 
Warszawy, aby mieszkańcy mogli 
korzystać z bezpośredniego połą-
czenia komunikacyjnego do War-
szawy – informuje Urząd Gminy 
Żabia Wola. AZ

Ostatni mecz „u siebie”

przed własną publicznością bę-
dzie się chciał pokazać z jak naj-
lepszej strony

Mecz Znicz Pruszków – Gryf 
Wejherowo już 11 maja o godz. 

PIŁKA NOŻNA
W sobotę 11 maja Znicz 
Pruszków rozegra ostat-
ni mecz tego sezonu 
na swoim stadionie. 

P rzedostatnia kolejka
II-ligowych rozgrywek 
piłki nożnej przed na-
mi. Pruszkowski Znicz 

na własnym stadionie podej-
mie zespół Gryf Wejherowo. 
Zespół z Pruszkowa znajdu-
je się na bezpiecznej 7. pozycji 
w ligowej tabeli, a rywal z Wejhe-
rowa ulokował się na 14. miejs-
cu. Bez względu na wynik sytu-
acja obu klubów się nie zmieni. 
Liczymy jednak na to, że Znicz 

17.00 na stadionie przy ul. Boha-
terów Warszawy w Pruszkowie. 

W ostatniej kolejce pruszkow-
ski klub zmierzy się na wyjeździe 
z drużyną ROW 1964 Rybnik. AZ
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GRODZISK MAZ.

Na siłownię  
trzeba poczekać

Na trenie grodziskich Stawów Walczewskiego nie 
brakuje miejsca do aktywnego spędzania czasu. Są 
tu boiska do gry w piłkę plażową, wypożyczalnię ka-
jaków i rowerów wodnych czy kąpielisko z plażą.  
To jednak nie wszystkie atrakcje z jakich będzie moż-
na tu korzystać. Jeszcze w wakacje na terenie przy 
stawach Walczewskiego miała powstać siłownia ple-
nerowa. Miały się na niej znaleźć cztery urządzenia: 

orbitrek, prasa nożna, urządzenie Thai Chi pozwalające na 
trening ogólnorozwojowy oraz koła i drążki do ćwiczeń 
barków, ramion i klatki piersiowej. Jednak na jej wykona-
nie trzeba jeszcze poczekać. Grodziski magistrat właśnie 
unieważnił przetarg na jej wykonanie. Powód? To zbyt 
wysokie ceny złożone przez zainteresowane firmy. Gmina 
na budowę siłowni chce wydać niewiele ponad 54 tys. zł. 
Tymczasem najniższa oferta była wyższa o 35 tys. zł.  AZ

Katarzyna Kurzaj  
Piękne Włosy
ul. Hubala 7/3
tel. 22 759 82 82

TYGODNI  
Z ŻYCIA  
NATALII  
I MONIKI

Natur House  
Pruszków
Armii Krajowej 34
tel. 736 093 204 

Obie niezadowolone ze swoje- 
go wyglądu pragnęły zmie-
nić się nie tylko dla bliskich 
i przyjaciół, ale przede wszyst-
kim dla siebie. Trudno zliczyć 

ile razy już próbowały i wciąż się nie uda-
wało. Tym razem los im sprzyjał, bo właśnie 
one wygrały udział w metamorfozie ogło-
szonej przez NaturHouse Pruszków i Salon 
Piękne Włosy Katarzyny Kurzaj.

Najdłuższym etapem  przemiany była 
zmiana nawyków żywieniowych naszych 
uczestniczek. Stało się to możliwe dzięki 
odpowiedniej suplementacji i diecie opraco-
wanej specjalnie dla nich przez Panią Wio-
letę Gizę z NaturHouse. Monika i Natalia 
przekonały się, że właściwy, indywidual-
ny plan odżywiania poprzedzony medycz-
nymi badaniami, to oprócz konsekwencji 
podstawa sukcesu. W ciągu sześciu tygodni 

stosując zalecenia dietetyka i wspomaga-
jąc je regularnymi ćwiczeniami  Panie uzy-
skały rewelacyjny wynik tracąc po 5 i 6 kg. 

Podczas sześciotygodniowego programu 
Moniką i Natalią opiekowały się również 
stylistki z salonu Katarzyny Kurzaj dbając 
o odżywienie ich włosów oraz pielęgnację 
dłoni. Największe emocje obu Pań  wzbu-
dzał jednak ostatni etap metamorfozy.  Tyl-
ko właściwie dobrany do urody i karnacji, 
kolor oraz fryzura mogą podkreślić wyjąt-
kowość kobiety. Katarzyna Kurzaj bezbłęd-
nie wybrała tonacje i najlepsze kosmetyki 
tak, aby włosy stały się zwracającym uwa-
gę elementem urody. Profesjonalny makijaż 
wykonany przez Kingę rozświetlił  blaskiem 
twarze i  pokazał to,co w nich najpiękniej-
sze. O dłonie zadbała Monika wykonując 
manicure hybrydowy w najmodniejszych 
w tym sezonie kolorach.

Całości dopełniły stylizacje, które  przy-
gotowała  Pani Olimpia właścicielka prusz-
kowskiego butiku Dominika. Umiejętnie 
dobrała modne, podkreślające atuty syl-
wetek sukienki i eleganckie, jakże  ważne 
w każdym stroju buty.  Piękny wygląd  za-
wsze budzi  uśmiech zadowolenia kobiet. 

Po metamorfozie: Monika i Natalia  chcą 
kontynuować kurację w NaturHouse, czują 
się świetnie, lepiej śpią i mają więcej energii 
życiowej. Obie też chcą dbać o swoje nowe 
stylizacje.NaturHouse Pruszków, Katarzyna 
Kurzaj Piękne Włosy, butik Dominika zo-
stały utwierdzone, w przekonaniu, że kom-
pleksowa metamorfoza daje uczestniczkom 
największe zadowolenie . 

Jeśli chcecie przejść taką przemianę jak 
Monika i Natalia zapraszamy:Wioleta Giza,  
Katarzyna Kurzaj i Olimpia Iżycka.

6 Monika – 31 letnia mama, która łączy 
pracę zawodową z wychowaniem 

sześcioletniego syna.

Natalia – 27 letnia kobieta, która 
większą część dnia poświęca pracy 

w międzynarodowej korporacji 

Butik Dominika
Pruszków
Bolesława Prusa 42 
tel. 600 059 078

R E K L A M A

PODKOWA LEŚNA
Kryzys na śmieciowym 
rynku nie ominął Podko-
wy Leśnej. Miasto-ogród 
przeznaczy na wywóz 
odpadów więcej niż 
zamierzało – to cena za 
to, aby odbiór nie został 
wstrzymany.

Z e znaczną podwyżką cen 
śmieci od kilku miesię-
cy boryka się większość 
gmin naszego regionu. 

Ale nie tylko. Kryzysowa sytu-
acja jest w całym województwie, 
na co wpływ ma niewielka liczba 
instalacji przetwarzających odpa-
dy i firmy, którym często bardziej 
opłaca się zrywać umowy i płacić 
kary niż kontynuować współpracę 
na dotychczasowych warunkach.

Drożej będzie też w Podko-
wie Leśnej. Do przetargu na wy-
wóz odpadów stanęło tylko jedno 
przedsiębiorstwo. W dodatku za-
proponowana cena była wyższa 

niż kwota, jaką miasto chciało 
przeznaczyć na ten cel. – Cena 
określona w ofercie przekracza 
środki jakie wynikają z przepro-
wadzonej przez nas kalkulacji. 
Jednak wobec sytuacji, że obecnie 
zawarta umowa obowiązuje do 
30.04.2019r. zmuszeni jesteśmy 
zawrzeć umowę na warunkach 
zaproponowanych przez firmę 
SIR-COM. Inaczej pozostanie-
my bez odbioru śmieci. Umo-
wa zostanie zawarta na cztery 

miesiące, za łączną kwotę 557 
tys. 620 zł., gdzie z naszych sza-
cunków na ten cel przeznaczono 
496 tys 800 zł. Przy tak określonej 
cenie miesiąc świadczenia usłu-
gi kosztuje miasto 139 tys 405 zł.,  
co daje rocznie 1 mln 672 tys 860 zł 
– informuje Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.

W minionych miesiącach pod-
wyżka opłat za wywóz śmieci ko-
nieczna była też m.in. w Grodzisku 
Mazowieckim i Brwinowie.  EL

Więcej za śmieci też  
w Podkowie
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PRUSZKÓW
Pruszkowskie targo-
wisko przy ul. Pańskiej 
czeka na remont.  
Wykonawca jest już  
gotowy do pracy, ale 
przed rozpoczęciem 
robót konieczne jest 
przeniesienie kupców  
w nowe miejsce.

P rzygotowania do re-
montu placu targo-
wego przy ul. Pańskiej 
trwają już od lat. Tu 

jednak prac związanych z prze-
budową nie da się prowadzić  
„na raty” jak w przypadku tar-
gowiska przy ul. Komorowskiej.

Na szczęście przygotowa-
nia do przebudowy są już na 
ostatniej prostej. Projekt jest 
gotowy, a wykonawca już cze-
ka. Start prac wstrzymuje je-
dynie fakt, że na czas remontu 
kupców trzeba przenieść do 
innej dogodnej zarówno dla 

nich jak i dla mieszkańców lo-
kalizacji. Władze Pruszkowa 
podjęły decyzje, że targ z ul. Pań- 
skiej zostanie przeniesiony na  
ul. 3 Maja w okolice przedszko-
la miejskiego. Teren jest już 
utwardzony, a niektórzy na-
wet korzystają z niego jak z… 
parkingu. Kiedy zatem szykuje 
się przeniesienie targowiska do 
tymczasowej lokalizacji. – Cze-
kamy na ostatnie pozwolenia. 
Liczymy na to, że w najbliższych 
dniach uda nam się przenieść 
targowisko do nowej lokaliza-
cji – mówi nam Konrad Sipie-
ra, wiceprezydent Pruszkowa.

Jak będzie wyglądało tar-
gowisko przy Pańskiej po re-
moncie? Zamiast zniszczonej 
tryliniki i betonowych płyt zo-
stanie ułożona kostka beto- 
nowa, teren zyska nowe ogro- 
dzenie oraz oświetlenie, po-
jawią się tu kosze na śmieci 
i ławki oraz tablice informa-
cyjne. Dodatkowo teren zyska 
kanalizację deszczową.

Jak długo potrwają roboty?  
– Termin zakończenia robót to 
koniec sierpnia, ale liczymy na 
to, że wykonawca upora się z ro-
botami w ciągu dwóch miesię- 
cy – dodaje Sipiera.  AZ

Tymczasowe targowisko  
czeka na kupców
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Miała dwa promile alkoholu, 
wjechała w budynek

W miejscowości Henryszew w gminie Jaktorów 5 ma-
ja doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Kobieta 
kierująca osobowym volkswagenem uderzyła w bu-
dynek mieszkalny. Miała ponad dwa promile alkoholu 
w organizmie. – Do zdarzenia doszło około godz. 10.15 
w Henryszewie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wy-
nika, iż kierująca volkswagenem zamiast skręcić, poje-
chała prosto.– informuje asp. sztab. Katarzyna Zych, 

rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Samochód wjechał w budynek i uszkodził 
jego elewacje. Na miejscu pracowały załogi straży pożarnej 
oraz policjanci. Okazało się, że kierująca volkswagenem ko-
bieta była pijana. Miała ponad dwa promile alkoholu w or-
ganizmie. Podróżujący z nią mężczyzna również był pijany. 
W wyniku zdarzenia doznał obrażeń głowy. Kobieta odpowie 
za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. AZ
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OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. 2018.1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096t.j.).

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 550 /19 z dnia 
25.04.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ul. Kochanowskiego  
w Milanówku.
Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem : w projektowanym 
pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1 : 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
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11.). Od decyzji służy 
odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. Bankowy 
3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14  dni od 
daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2018.2096t.j.) w przypadku zawiadomienia 
stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ogłasza przetarg na  
ustanowienie odrębnej własności dla  lokali znajdujących się w Pruszkowie:
  
1. ul. Powstańców 107 m 37               
    M-3  o pow. 39,0 m² – 2 pokoje + kuchnia
    parter -  wartość rynkowa –  164.580 zł.
2. ul. Chopina 74/78 m 67                  
    M-2 o pow.  29,0 m² –  1 pokój + kuchnia
    I piętro - wartość rynkowa -  135.372,00 zł.  
     
Zainteresowani nabyciem tych lokali mogą składać pisemne oferty (wzo-
ry deklaracji i oświadczenia do wydrukowania na stronie internetowej  
https//www.psm.pruszkow.pl) w terminie do dnia 31.05.2019 r. w Kancelarii  
Zarządu Spółdzielni (pokój 11). W razie przesłania oferty pocztą lub ku-
rierem otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły do Spółdzielni przed 
upływem podanego wyżej terminu.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni w Pruszkowie przy ulicy  
Bolesława  Prusa 86 w dniu 3.06.2019 r. o godz.11.00 .

Mieszkania  można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z Administracjami:

poz. 1 „Staszica Cz. A”  ul. Dębowa 6A  tel. 22 728-49-18 ,  22 758-64-41
poz. 2 „Śródmieście„ ul. Kubusia Puchatka 3, tel. 22 758-83-15,  
22 758-44-39
 
Dodatkowe  informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Członkowsko-
-Mieszkaniowym  nr  tel.   22 758-75-79  w. 130, 132  
    
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego 
unieważnienia bez podania przyczyn.

                                     Zarząd PSM

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW

Pruszkowski Szpital 
Powiatowy przy 
al. Armii Krajowej 
powiększy się o nowe 
skrzydło. Władze szpi-
tala szukają wykonawcy 
prac budowlanych.

O rozbudowie szpi-
tala powiatowego
w Pruszkowie mó-
wi się od dawna. In-

westycja planowana jest już od 
wielu lat. Teraz przyszła po-
ra na jej realizację, ale odbywa 
się to etapami. W ubiegłym roku 
wybudowano nową izbę przy-
jęć oraz oddział chirurgiczny. 
Teraz przyszła pora na budo-
wę nowego skrzydła lecznicy.

Co znajdzie się w nowym bu-
dynku? Na niskim parterze znaj-
dą się pomieszczenia centralnej 
sterylizatorni, zakładu diagno-
styki obrazowej, pracowni ba-
dań endoskopowych oraz baru. 

Szpital na Wrzesinie do rozbudowy

Parter budynku ma zostać wy-
budowany jako tzw. open space. 
Tu zaplanowano stworzenie od-
działu z 20 łóżkami i zapleczem. 
Na pierwszym piętrze znajdą się: 
blok operacyjny wraz z wymaga-
nym wyposażeniem, blok poro-
dowy wraz z salą do cesarskich 
cięć i zapleczem. Dodatkowo wy-
mieniony zostanie węzeł ciepl-
ny. Wykonawca będzie musiał 
zlikwidować istniejącą studnię 

głębinową i wybudować nowe 
ujęcie wody dla awaryjnego za-
bezpieczenia szpitala.

Warto zaznaczyć, że rozbudo-
wa pruszkowskiej lecznicy jest 
wymagana również przez sa-
nepid. — Szpital ma już przy-
gotowany i przyjęty program 
rozbudowy. Jest nakaz woje-
wódzkiego sanepidu żebyśmy 
wybudowali blok operacyjny 
do 2020 roku, tak by pozostałe 

oddziały jak chirurgia, czy 
ginekologia z położnictwem 
mogły funkcjonować – za-
znaczał jeszcze w ubiegłym 
roku Krzysztof Rymuza, sta-
rosta pruszkowski.

Kiedy nowe skrzydło szpi-
tala będzie gotowe? Wybrany 
w przetargu wykonawca będzie 
miał 30 miesięcy od momentu 
podpisania umowy na wyko-
nanie wszystkich prac. AZ
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Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronach internetowych www.grodzisk.
pl i www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz z dnia 10.05.2019r. 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, dotyczący:            
– części działki nr ew. 16 o pow. 0,0150 ha położonej w miejscowości 

Szczęsne przy ul. Orlej w gminie w Grodzisku Mazowieckim, 
w obrębie nr 0028 Szczęsne;

– części działki nr ew. 45 o pow. 0,0018 ha położonej przy 
ul. ks. J. Poniatowskiego 17 w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 
nr 0010-10;

– części działki nr ew. 54/4 o pow. 17,40 m2 położonej przy ul. gen. 
L. Okulickiego 3 w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0029-29;

– działki nr ew. 98/1 o powierzchni 0,0206 ha położonej przy 
ul. Wólczyńskiej w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0041-41 
oraz części działki nr ew. 100/1 o powierzchni 0,0486 ha, położonej 
przy ul. Dolnej w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0041-41;

– części działki nr ew. 128 o pow. 0,0004 ha położonej przy ul. ks. J. 
Poniatowskiego 35 w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0002-2;

– części działki nr ew. 21/1 o pow. 0,0026 ha oraz części działki 
nr ew. 21/196 o pow. 0,0289 ha położonych przy ul. Milanowskiej 
w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0014-14;

– części działki nr ew. 71 o łącz. pow. 0,0009 ha położonej przy 
ul. Krótkiej 1 w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0023-23;

– części działki nr ew. 85 o pow. 0,0556 ha oraz części działki nr ew. 86 
o pow. 0,0134 ha położonych przy zbiegu ulic Górnej i Przystankowej 
w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0062-62;

– części działki nr ew. 10 o pow. 0,0024 ha położonej przy ul. Bałtyckiej 
31 w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0022-22;

– części działki nr ew. 151/4 o pow. 0,0015 ha położonej przy 
ul. Bałtyckiej 18 w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie nr 0023-23.

O G Ł O S Z E N I E
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PRUSZKÓW

Rusza budowa chodnika  
i ścieżki przy 3 Maja

Przy ul. 3 Maja w Pruszkowie wkrótce pojawi się no-
wy chodnik i ścieżka rowerowa. Prace obejmą odci-
nek ul. 3 Maja od skrzyżowania z drogą wojewódzką  
nr 718 do ul. Ciechanowskiej. – Po stronie, gdzie znajdu-
je się kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP będzie 
wykonany chodnik, natomiast po stronie przeciwnej 
utworzony będzie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja 
jest realizowana zgodnie z sugestiami mieszkańców 

Pruszkowa. Chcemy w ten sposób poprawić stan ulicy, 
który obecnie jest niezadowalający. Modernizacji ule-
gnie nawierzchnia ok. 1000 metrów bieżących, łącznie 
po dwóch stronach – informuje pruszkowskie starostwo 
powiatowe. Budowa ma przebiegać szybko. Zgodnie  
z umową wykonawca ma maksymalnie 56 dni na zakoń-
czenie tego zadania. Ostateczny termin przypada więc 
19 czerwca. Inwestycja pochłonie ponad 737 tys zł.  AZ

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Rozpoczynamy cykl 
artykułów o pruszkow-
skim Parku Potulickich. 
Postaramy się ukazać jak 
ten malowniczy park wy-
glądał niegdyś, jaki miał 
układ i jakimi elementa-
mi różni się obecnie.  
Obok artykułu publi-
kujemy projekt mapy 
stworzony wiele lat 
temu akwarelami, który 
prezentuje oryginalną 
aranżację „Potulika”.

P ark Potulickich to jed-
no z tych miejsc, któ-
re wyróżnia Pruszków. 
Mieści się on w sa-

mym sercu miasta, nieopodal 
stadionu Znicza. Obszar jaki 
zajmuje to ponad 23 ha, a znacz-
ną częścią tej powierzchni są 

zbiorniki wodne – 8,5 ha. Warto 
dodać, że cały park został wpi-
sany do rejestru zabytków, ale to 
mieszkańcy Pruszkowa wiedzą 
doskonale. Park powstał na zle-
cenie hr. Antoniego Potulickie-
go w drugiej połowie XIX wieku. 
Zaprojektował go niemiecki ar-
chitekt Karol Sparman.

Nie tylko mieszkańcy, ale 
i przyjezdni chętnie spędzają 
czas w „Potuliku”, przemiesz-
czając się pomiędzy jego częścią 
zadrzewioną i tą drugą, otwartą, 
pełną rozłożystego i trawiaste-
go terenu (od strony ul. Lipo-
wej). Jednak mało kto zastawia 
się jak wyglądał ten park kiedyś. 
Czy aktualnie jest taki sam? Alej-
ki, drzewostan, stawy nie zmie-
niły się przez tyle lat? Otóż nie 
wszystko położone jest choćby 
w tym samym śladzie co kie-
dyś – mowa tutaj np. o alejkach. 
W cyklu artykułów o tym miejscu 
postaramy się wszystko objaśnić.

Rozpoczynamy od publika-
cji dawnej mapy (patrz niżej), 
która została wykonana jeszcze 
akwarelami. Zaznaczono na niej 

budynki kolorem czerwonym, 
drzewostan namalowano zie-
lenią, a alejki brązem. Widocz-
ne są też zbiorniki wodne, które 
ukazano niebieską akwarelą z wi-
docznymi cieniowaniami. Dru-
gi z niebieskich odcieni (blisko 
czerwonych budynków) charak-
teryzuje szklarnie. Spójrzcie na 
rysunek obok.

Lokalizacja mapy – od le-
wej strony znajduje się obecna  
ul. Bolesława Prusa. W prawo 
przemieszczamy się w kierunku 
ul. Lipowej i studni oligoceń-
skiej. Doskonale na mapie wi-
dać, że zbiorniki wodne oraz ich 
połączenia nieco różnią się od 
obecnego stanu. Widać też jak 
w rejonie dawnego baru „Przy-
stań” rozkłada się kanał wodny, 
skierowany do pałacyku Urzędu 
Stanu Cywilnego (o tym w ko-
lejnej części artykułu). Budy-
nek ten zaznaczono na mapie 
numerem 98, natomiast obok 
niego, o numerze 110 znajduje 
się doskonale wszystkim znane 
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego.  SD

Park Potulickich: kiedyś i dziś – cz. 1

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH  
– ZAWÓD NIE TYLKO DLA MŁODYCH

Sytuacja osób po 50-tce na lokalnym rynku pracy nadal nie należy do najłatwiej-
szych. „Musimy rywalizować z młodszymi, często nasze doświadczenie jest niedo-
ceniane i lekceważone.” – żali się 60-letnia Pani Kasia z Warszawy. „Dlatego zdecy-
dowałam się na wyjazd do pracy za granicę z firmą Promedica24” – dodaje.

Dla Promedica24 wiek nie stanowi przeszkody w podjęciu zatrudnienia, wystarczą siły i chęci do pracy. 
A doświadczenie premiowane jest extra! Promedica24 zatrudnia opiekunki seniorów w Niemczech, 
Anglii i Polsce, już ponad 34 tysiące osób wyjechało do pracy za jej pośrednictwem. Skąd aż takie 
zaufanie do firmy?

Promedica24 zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne wynagrodzenie, dba o ich bezpieczeństwo 
podczas pobytu na kontrakcie. Każdy z opiekunów ma swojego „osobistego opiekuna”, do którego 
może zadzwonić, poprosić o pomoc czy wskazówki w kłopotliwej sytuacji. Opiekun nie musi przejmo-
wać się równie¿ podróżą za granicę – Promedica24 dba o wszystko. Jest on odbierany przez kierowcę 
spod swojego domu i bezpiecznie dowożony na miejsce, pod drzwi seniora. Ale to nie wszystko. Firma, 
wychodzi naprzeciw swoim potencjalnym pracownikom, organizuje kursy i szkolenia. Największym 
zainteresowaniem cieszą się kursy językowe. Z możliwością nauki języka niemieckiego za pośrednic-
twem Promedica24 skorzystało już ponad 10 tysięcy osób, a każda z nich po ukończeniu kursu ma za-
gwarantowaną ofertę pracy za granicą. Legalna umowa, składki ZUS, dodatkowe ubezpieczenie, pry-
watny pakiet medyczny, zapewniony bezpłatny transport, wyżywienie i zamieszkanie to podstawowe 
korzyści z pracy dla Promedica24. Jednak najważniejszym benefitem są oczywiście bardzo atrakcyjne 
zarobki, wypłacane na czas, zgodnie z ustalonym w umowie terminem. 

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszego biura w Warszawie,  
ul. Al. Jerozolimskie 94, tel. 506 289 039
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CIĘŻARY

Kto najwięcej wyciśnie  
„na klatę”?

Przed nami IV Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi 
leżąc World Raw Powerlifting Federation, które odbę-
dą się 12 maja w Pruszkowie! Sportowa rywalizacja bę-
dzie prowadzona w kilkunastu kategoriach wiekowych 
i wagowych. O miano najlepszych siłaczy walczyć będą 
zarówno panie, jak i panowie. Nie zabraknie konkurencji 
dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Zmagać 
się będą również przedstawiciele służb mundurowych. 

Lista zawodników jest coraz dłuższa, a wśród reprezen-
tantów nie zabraknie również przedstawicieli Pruszkowa 
– warto więc wybrać się na zawody i wspomóc ich dopin-
giem. Celem zawodów jest popularyzacja aktywności ru-
chowej, jako formy zdrowego stylu życia. Zawody odbędą 
się w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowe-
go przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie. Start zawodów 
o godz. 10.00. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.  SD

PRUSZKÓW
Mamy dobrą informacje 
dla wszystkich tych, któ-
rzy lubią wypoczywać 
nad wodą. W tym roku 
kąpielisko w pruszkow-
skim Parku Mazowsze 
przejdzie metamorfozę.

W ładze Pruszko-
wa zapowiadają, 
że w tym sezonie 
kąpielisko w Par-

ku Mazowsze będzie wyglądać zu-
pełnie inaczej. – Jesteśmy już po 
wizji lokalnej w terenie. Będziemy 
chcieli nieco wydłużyć linię brze-
gową i stworzyć plażę. Znajdą się 
na niej hamaki oraz obrotowe le-
żaki. Dodatkowo mieszkańcom 
udostępnimy również nasze miej-
skie leżaki. Dodatkowo chcemy za-
montować przebieralnie – mówi 
nam Beata Czyżewska, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Plaża zosta-
nie zlokalizowana ponad spadkiem 

od alejki w kierunku altany. Dziś 
jest tam tylko trawnik. Dodatko-
wo planujemy zwiększyć liczbę ko-
szy na śmieci. Choć nie jest to nic 
wielkiego to wiemy, że w okresie 
wakacyjnym dodatkowe kosze są 
bardzo potrzebne – dodaje.

Okazuje się jednak, że plaża, 
hamaki i leżaki to nie jedyna 
nowość jaka będzie czekać na 
mieszkańców Pruszkowa chcą-
cych wypocząć nad wodą. W par-
ku powstanie również stały grill. 

– To pomysł, który zyskał po-
prawcie mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego – za-
znacza Czyżewska.

Prace na terenie Parku Mazow-
sze powinny wystartować w ciągu 
najbliższych dni. Nowa plaża ma 
być gotowa do 10 czerwca. Po tym 
terminie zostaną przeprowadzone 
odbiory techniczne. Mieszkańcy 
z nowej plaży i atrakcji będą mo-
gli korzystać wraz z rozpoczęciem 
sezonu kąpielowego.  AZ

W Parku Mazowsze  
powstanie plaża
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IMPREZA
Po udanej edycji  
w Pruszkowie,  
Festiwal Smaków  
Food Trucków zawita 
do Grodziska Mazo-
wieckiego. W weekend 
18 i 19 maja furgonetki 
ze smakołykami zapar-
kują przy ul. Bartniaka.

D awniej przyczep-
ki z jedzeniem ko-
jarzyły się przede 
wszystkim z zapie-

kankami. Dla wielu to jeden z naj-
chętniej wspominanych smaków 
dzieciństwa. Dziś food trucki 
oferują większą paletę pyszno-
ści, można w nich zjeść dania 
niemal z całego świata, wyjąt-
kowe desery i lody, napić się 
rzemieślniczego piwa czy do-
mowej lemoniady. Tak w kwiet-
niu było w Pruszkowie podczas 

pierwszego w mieście Festiwa-
lu Smaków Food Trucków. Te-
raz bliźniacza impreza szykuje 
się w Grodzisku Mazowieckim.

– Szykujemy wiele pysznych 
niespodzianek. Zabierzemy Was 
w wielką kulinarną podróż do-
okoła świata z food truckami 
z całej Polski! Za chwilę zdra-
dzimy więcej szczegółów. Mamy 

nadzieję, że nie możecie się do-
czekać tak jak my! – czytamy na 
facebookowej stronie wydarzenia.

Festiwal Smaków Food Truc-
ków w Grodzisku odbędzie 
się w 18 i 19 maja na parkin-
gu przy ul. Bartniaka. Począ-
tek o godz. 12 w sobotę (do godz. 
21.00) i w niedzielę o godz. 12.00  
(do godz. 20.00).  EL

Festiwal Smaków Food Trucków 
w Grodzisku
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Trudna droga  
do torów rowerowych

przetargu przekracza zakła-
dany na tę inwestycję budżet 
aż trzykrotnie! Firma Sorted 
z Piaseczna zażądała za wyko-
nanie prac prawie 839 tys. zł. 
Tymczasem władze Milnówka 
na to zadanie chcą przeznaczyć 
zaledwie 250 tys. zł. Wszystko 
wskazuje więc na to, że prze-
targ zostanie unieważniony. 

A jak mają wyglądać tory ro-
werowe? Tor do dirty-jumpu 
będzie miał długość 80 m i sze-
rokość ok. 28 m. Projekt składa 
się ze zjazdu drewnianego, ho-
pek oraz bandy zawracającej, 
zawiera także małe hopki dla 
amatorów w tym m.in. stolik 
oraz miski. Pumptruck będzie 
miał długość ok. 100 m i bę-
dzie wykonany z nawierzchni 
asfaltowej. Tor stworzy za-
mkniętą pętlę z alternatyw-
ną odnogą przejazdu. Kształt 
pumptracka został dostosowa-
ny do istniejących warunków 
terenowych oraz istniejącej 
zieleni wysokiej.  AZ

MILANÓWEK
Milanówek nie ma 
szczęścia do przetargu 
na budowę nowych 
torów rowerowych. 
Jedyna oferta złożona 
w przetargu znacznie 
przekracza budżet 
inwestycji. 

N ie mamy dobrych 
wieści dla miłośni-
ków wyczynowej jaz-
dy na rowerze. Wciąż 

trzeba czekać na nowe tory ro-
werowe. Pumptrack i tor do 
dirty jumpu mają powstać na 
terenie sportowym przy u. Tur-
czynek. Inwestycja ciągnie się 
miesiącami, a dokładnie przy-
gotowania do jej rozpoczęcia. 

Powód? Milanowski magistrat 
ma problem ze znalezieniem 
wykonawcy prac budowla-
nych. Oferta złożona w ostatnim 

Społecznościowy 
ogród w Grodzisku

„Ogródek Seniora” ale o rośliny 
dbać tu może każdy.

– Centralną część skweru 
zajmuje tzw. „ogród społecz-
nościowy” to miejsce wyposa-
żone w wygodne, podwyższone 
skrzynki, w których można 
uprawiać warzywa, owoce, 
kwiaty. Skwer został również 
wyposażony w ławeczki i kosze, 
wybudowano nowe ścieżki pie-
sze, posadzono drzewa i krzewy, 
które będą dawać cień i izolować 
od parkujących samochodów – 
informuje grodziski magistrat.

Warto tu podkreślić, że to nie 
jedyny nowy teren zielony, który 
pojawił się w Grodzisku. W mie-
ście zagospodarowanych zostanie 
łącznie 15 terenów, w tym m.in. 
park przy ul. Bałtyckiej, park przy 
ul. Ordona, park leśny z zielenią 
izolacyjną przy oczyszczalni ście-
ków, trzy skwery oraz pasy zie-
leni wzdłuż 9 ulic.  AZ

GRODZISK MAZ.
W Grodzisku Mazo-
wieckim powstał  
społecznościowy 
ogród. To miejsce, 
gdzie każdy może  
uprawiać owoce,  
warzywa czy kwiaty.

M archewki, tru-
skawki, pomidory 
– jeśli przy domu 
mamy nawet nie-

wielki kawałek działki możemy 
stworzyć sobie ogródek. A co je-
śli mieszkamy w bloku i miejsca 
na takie uprawy brakuje? W Gro-
dzisku stworzony został ogród 
społecznościowy, gdzie każdy 
może zmienić się w ogrodni-
ka. W ostatni piątek kwietnia na 
skwerze przy Bairda 54 powstał 

Piastowska Parada 
Radiowozów 

przejażdżki starymi radiowoza-
mi, pokazy specjalne.

– Duchy dawnej motoryzacji 
ożyją, by raz jeszcze przejechać 
ulicami Piastowa. Radiowozy, 
karetki, wozy strażackie i inne 
pojazdy specjalne rozświetlą mia-
sto błyskami kogutów, wypełnią 
dźwiękiem syren… – zapowiada-
ją organizatorzy z Muzeum Mo-
toryzacji i Techniki w Piastowie.

Podczas wydarzenia odbędzie 
się konkurs elegancji dla najcie-
kawszego pojazdu specjalnego 
i jego załogi. Zwycięzca zosta-
nie wyłoniony drogą głosowa-
nia przez mieszkańców Piastowa 
i pozostałych gości Parady.

Wstęp wolny!  SD

IMPREZA
W noc muzeów  
18 maja odbędzie się 
Piastowska Parada  
Radiowozów i pojaz-
dów specjalnych.  
Będzie co podziwiać!

T o pierwsze takie wy-
darzenie i to nie tyl-
ko w bliższej okolicy. 
Ci nieco starsi będą 

mogli powspominać dawne la-
ta, a młodsi poczują na własne 
skórze klimat PRL-u. Pamię-
tacie serial „07 zgłoś się” i po-
rucznika Borewicza? Podczas 
parady pojawią się również ra-
diowozy, którymi poruszali się 
wtedy milicjanci.

Impreza rozpocznie się o go-
dzinie 17.00 na Targowisku Miej-
skim w Piastowie (Al. Krakowska 
róg Lwowskiej), a zakończy wiel-
ką paradą ulicami Piastowa 
o godzinie 21.00. Na wszystkich 
uczestników czekać będą liczne 
atrakcje: konkursy z nagrodami, 

Impreza 
rozpocznie się 
o godz. 17.00 
na Targowisku 
Miejskim  
w Piastowie
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BRWINÓW

Budowa chodnika  
przy trasie 719 coraz bliżej

Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, inwestycja 
ruszy niebawem. Chodnik ma powstać przy 
ruchliwej drodze wojewódzkiej na odcinku 
między ul. Pszczelińską (od skrzyżowania z sy-
gnalizacją świetlną) do ul. Na Skraju (pierwsze-
go zjazdu w lewo jadąc w stronę Grodziska). 
Do tej pory piesi korzystali z nieutwardzonego 
pobocza chcąc dotrzeć do znajdujących się 

tam muzeum czy osiedla domków jednorodzin-
nych. Chodnik ma poprawić nie tylko ich komfort, 
ale przede wszystkim bezpieczeństwo. MZDW 
prowadzi tę inwestycję we współpracy z gmi-
ną Brwinów, która w zeszłym roku sfinansowa-
ła dokumentację projektową chodnika. Podany 
w przetargu termin ukończenia prac to 31 sierp-
nia tego roku.  EL

PRUSZKÓW
Do groźnego incydentu 
doszło 27 kwietnia  
w pruszkowskim Parku 
Potulickich. Na kobietę 
odpoczywającą na ławce 
i jej psa rzucił się amstaff.

P ierwsze, niepokojące 
informacje o tym zda-
rzeniu otrzymaliśmy od 
czytelników, którzy by-

li na miejscu. W sobotni poranek 
w Parku Potulickich nie brakuje 
spacerowiczów, szczególnie od 
strony ul. Lipowej. – Pokrzyw-
dzona została kobieta i pies. Pani 
siedziała na ławce, była w par-
ku z psem. Doszło do pogryzie-
nia przez psa rasy amstaff, który 
był w parku z właścicielką. Po-
szkodowanej i jej psu udzielona 
została pomoc. Pies, który zaata-
kował, ma aktualne szczepienia 
przeciw wściekliźnie. Dokładne 
okoliczności tego zdarzenia bę-
dziemy wyjaśniać przesłuchując 

pokrzywdzoną, świadków i wła-
ścicielkę amstaffa – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że amstaff prowadzony był 
na smyczy. Miał mieć też kaga-
niec, który spadł. W tej chwili po-
licjanci kwalifikują to zdarzenie 
jako art. 77 kodeksu wykroczeń: 
Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia, pod-
lega karze ograniczenia wolno-
ści, grzywny do 1000 złotych 
albo karze nagany. Kto dopusz-
cza się czynu określonego w § 1 
przy trzymaniu zwierzęcia, któ-
re swoim zachowaniem stwarza 
niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia człowieka, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny 
albo karze nagany.

Ta kwalifikacja może jeszcze 
się zmienić.  EL

Amstaff pogryzł w parku  
kobietę i jej psa
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PRUSZKÓW
Od kilku dni mieszkań-
cy Pruszkowa mogą  
korzystać z sieci miej-
skich wypożyczalni  
rowerów. System nie 
jest jeszcze kompaty-
bilny z warszawskim 
Veturilo, ale wkrótce  
ma się to zmienić.

P ruszkowski Rower 
Miejski ruszył ostat-
niego dnia kwietnia, 
w weekend majo-

wy można już było wypożyczać 
jednoślady. I pozostanie tak do 
jesieni. Rowery dostępne są na 
trzynastu stacjach w rejonie: Gał-
czyńskiego, Parku Mazowsze, Ro-
botniczej, Parkingu Waryńskiego, 
PKP od ul. Sienkiewicza, Cen-
trum Kultury i Sportu, Spacero-
wej, WKD Pruszków, Plantowej, 
Parku Żwirowisko, Ostoi, MLP 
Pruszków I oraz MLP Pruszków II. 
Dwa ostatnie punkty powstały na 
zasadzie komercyjnej współpracy 

z MLP. Łącznie na wszystkich sta-
cjach czeka 106 rowerów.

– Cieszy mnie rozwój Prusz-
kowskiego Roweru Miejskie-
go. Mieszkańcy naszego miasta 
chętnie korzystają z tej formy 
transportu, dlatego też postano-
wiliśmy w tym roku uruchomić 
kolejne stacje w nowych lokali-
zacjach. Nie ukrywam, że my-
ślimy już o kolejnych – mówił 
jeszcze przed majówką prezy-
dent Pruszkowa, Paweł Makuch.

Docelowo pruszkowskie ro-
wery mają być kompatybil-
ne z warszawskim Veturilo. Na 
to usprawnienie trzeba jednak 

jeszcze poczekać. Na razie jed-
noślady PRM można pozosta-
wiać tylko na miejskich stacjach.

Zasady wypożyczeń są iden-
tyczne jak w latach ubiegłych. 
Pierwsze 20 minut jazdy jest dar-
mowe. Aby wypożyczyć rower 
trzeba aktywować konto na stro-
nie pruszkowskirower.pl i zasilić 
je minimalną kwotą 10 zł. Następ-
nie w terminalu na stacji nale-
ży wpisać numer telefonu, kod 
PIN i numer roweru. I gotowe.

Władze miasta deklarują, że 
to nie koniec rozwoju systemu 
i będą dążyć do jego rozbudo-
wy w trakcie sezonu.  EL

Pruszkowski Rower Miejski powrócił
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XL/289/2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima” oraz 
Uchwały nr LI/381/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XL/289/2017 
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima” dla obszaru ograniczonego:
• od północnego-zachodu – (od ul. Licealnej wzdłuż terenów kolejowych do ul. Z. Gęsickiego) północno-zachodnią 

granicą dz. nr ew.: 272/6, 273/4, 273/1, 274/5, 274/6, 274/2, 274/4, 275/9, 173/2, 173/1, 187/21, 102/1, 102/4, 103/29, 
104, 122, 148, 147/1 dalej zachodnią, południową i wschodnią granicą dz. nr ew. 147/2 dalej północno-zachodnią granicą 
dz. nr ew.: 2/1, 6 

• od wschodu – (od terenów kolejowych wzdłuż ul. Z. Gęsickiego do ul. Dworcowej, wzdłuż ulicy Dworcowej w kierunku 
zachodnim do Al. Tysiąclecia, wzdłuż Al. Tysiąclecia w kierunku południowym do granicy administracyjnej Miasta 
Piastowa) wschodnią granicą dz. nr ew.: 6, 3/2, 3/1, 4 dalej linią będącą przedłużeniem wschodniej granicy dz. nr ew. 4 
w kierunku południowym do południowej granicy dz. nr ew. 27/2 dalej w kierunku zachodnim południową granicą dz. 
nr ew.: 27/2, 148 do dz. nr ew. 152/1 dalej wschodnią granicą dz. nr ew.: 152/1, 152/3, 152/4 do dz. nr ew. 348/5 dalej 
wschodnią granicą dz. nr ew.: 348/5 

• od południa – od Al. Tysiąclecia wzdłuż południowej granicy administracyjnej Miasta Piastowa do ul. Licealnej
• od zachodu – (wzdłuż zachodniej granicy ul. Licealnej) zachodnią granicą dz. nr ew.: 525/1, 272/6
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 20.05.2019r. do 17.06.2019r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy 
urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 03.06.2019r.  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1630. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2018 roku. Uwagi 
można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 
Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 tj.) wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi  
i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 
ustawy - należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2018 roku. Uwagi 
i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 
05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa osiedla 
Ostoja – działki ew. nr 121 i 119/2 obr. 24 przy ulicy Ireny” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzanego na podstawie uchwały nr XXXV.371.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 12 lipca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia  
20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa 
w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona  
w dniu 3 czerwca 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek 
zebrania o godz. 17:30.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także 
na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego    ROK 2019.  

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do 24 czerwca 2019 r.

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

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej 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 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach 
określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 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.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa zostanie zamieszczone  
na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2019 Obwieszczenie  
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
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PRUSZKÓW

Na kajaki do Parku 
Potulickich

Możliwość popływania kajakiem w Parku Potulic-
kich to już niemal tradycja. Od kilku sezonów to 
jedna z najbardziej lubianych atrakcji. W te cieplej-
sze dni i w wakacje zdarza się, że zanim złapiemy 
w dłonie wiosła, trzeba trochę odczekać w kolejce 
chętnych. Czy tak będzie i w tym roku? Wiele na to 
wskazuje, a kajaki powróciły już 1 maja. Będą do-
stępne w weekendy.– 1 maja rozpoczynamy sezon 

kajakowy w Parku Potulickich. W weekendy sprzęt 
będzie można wypożyczyć w godz. 10.00-18.00. Ka-
jaków będzie dziesięć – informuje Jacek Elżanowski, 
dyrektor pruszkowskiej pływalni Kapry. Wypożyczal-
nia działa w pobliżu dawnego baru Przystań, w każdy 
weekend. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji kajaki 
wraz z niezbędnym sprzętem, czyli kamizelkami i wio-
słami. Korzystanie z nich jest bezpłatne.  EL

PIASTÓW
Władze Piastowa pod-
pisały umowę na rozbu-
dowę liceum im. Adama 
Mickiewicza. Na terenie 
szkoły powstanie też 
nowa hala sportowa.

T o jedna z kluczowych 
inwestycji obecnej 
kadencji piastow-
skiego samorządu. 

Liceum Mickiewicza na prze-
budowę czekało bardzo dłu-
go, a warunki w jakich uczy się 
tam młodzież pozostawiają wie-
le do życzenia. Wystarczy wspo-
mnieć, że budynki liceum liczą 
sobie prawie 80 lat i nigdy nie by-
ły gruntownie modernizowane.

Sytuacja diametralnie zmieni 
się i to bardzo szybko, bo w cią-
gu zaledwie 19 miesięcy. – Już 
w pierwszych dniach maja zo-
stanie udostępniony wykonaw-
cy teren pod budowę. Ustalono, 

Rozbudowa liceum Mickiewicza 
może startować. Jest umowa

że inwestycja zostanie zreali-
zowana w terminie 19 miesięcy. 
Zaplanowane prace obejmują: 
modernizację istniejącego obiek-
tu szkoły, dobudowę nowej czę-
ści dydaktycznej wraz z zespołem 
gastronomicznym, pomieszcze-
niami administracyjnymi, biblio-
teką miejską oraz budowę części 
sportowej wraz z halą sporto-
wą. W północnej części działki 
przewidziana jest nowa, trzy-
kondygnacyjna część budynku 
połączona szklanym łącznikiem 
z istniejącą częścią. W południowo 
zachodniej części powstanie bu-
dynek hali sportowej. Dach części 

jednokondygnacyjnej będzie pełnił 
funkcję tarasu i jednocześnie prze-
strzeni odpoczynku dla uczniów 
– informuje piastowski magistrat.

Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Oznacza to, 
że prywatny podmiot poniesie 
koszty związane z jej przeprowa-
dzeniem, a przez kolejne 22 lata 
będzie pobierał za to wynagro-
dzenie z kasy miasta. Wybrana 
w przetargu firma zaproponowa-
ła cenę ponad 80 mln 770 tys zł.

Takie rozwiązanie władze 
Piastowa chwalą. Nie obyło się 
jednak bez głosów krytyki. Te 

popłynęły ze strony rad-
nej powiatu pruszkowskie-
go i mieszkanki Piastowa Ewy 
Borodzicz: .— Burmistrz Szu-
plewski podpisał umowę na 
rozbudowę LO im. A. Mickie-
wicza w Piastowie. Pierwotnie 
Inwestycja miała kosztować  
35 mln, potem 60 mln... Wg in-
formacji z ostatniej Rady Mia-
sta kwota w Umowie wynosi 
80mln pln (!), a my, jako Miesz-
kańcy mamy to spłacać przez 
najbliższe kilkadziesiąt lat po 
około 4 miliony rocznie... Czy 
na prawdę kompleks liceal-
no sportowy jest najbardziej 
potrzebną inwestycją w Mie-
ście, w którym nie wszędzie 
jest jeszcze sieć wodociągowa 
(w XXI w.!), a stan nawierzch-
ni ulic urąga wszelkim nor-
mom europejskim??? Czy ten 
kompleks to przypadkiem nie 
kompleks burmistrza, który 
tą decyzją paraliżuje normal-
ny rozwój Piastowa na kilka 
następnych kadencji?  EL
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy Brwinów o wyłożeniu do publicznego  
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z ustawą 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece  
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 
28 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, zmienionej uchwałami Nr 141-IV z dnia 24 paź-
dziernika 2003 r. oraz Nr XVIII.168.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania części miasta i gminy Brwi-
nów, obejmującej obszar nr 6, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów” wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie od 20 maja do 18 czerwca 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206 na II piętrze, w godzinach pracy Urzędu. 

Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 10 czerwca 2019 r. w sali na Stadionie Miejskim  
w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązania-
mi przyjętymi w projekcie ww. planu.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia  
i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwa-
gi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko pod-
daje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.

  Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy od-
działywania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Uwagi i wnioski  
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone  
w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodzi-
skiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski  
w ww. sprawie podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.     
   

Z up. Burmistrz Gminy Brwinów
Ewa Sobierańska

O G Ł O S Z E N I E

WAB.6740.236.2019                                                                

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j.).
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 622/19 z dnia 08.05.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ul. Uroczej 
w Milanówku.
Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem - w projektowanym 
pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1 :
140501_1.0034 (obr. 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 (obr. 06-15) – 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 
1)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 (pod drogę) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.  

Pouczenie
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11.) Od decyzji 
służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa  
Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 
14  dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096t.j.) w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

O G Ł O S Z E N I E
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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 

 
 
NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM
• Dom w Regułach, działka 915m2 i garaż 

30m2 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 segment w zabudowie 
szeregowej w Natolinie, 87m2,  
tel. 606214540

• 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 

• Agencja ochrony zatrudni  
na obiektach przemysłowych  
na terenie Pruszkowa, Konotopy 
i Ożarowa Mazowieckiego 
tel.728432309

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

Brukarzy i ogrodników zatrudnię 
do układania kostki i zakładania 
ogrodów Raszyn 509-282-834 

• Firma Probet zatrudni sprzątaczkę 
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Praca  
w Duchnicach. Gwarantujemy  
dowóz, umowę o pracę i godne 
wynagrodzenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod numerem  
telefonu 22 730 09 28 

• Firma sprzątająca zatrudni w Piastowie 
Kierownika-brygadzistę oraz osoby  
do sprzątania

• marketu i terenu zewnętrznego Tesco. 
Praca stała lub dorywcza. Kontakt 
telefoniczny:Ewa 601711447 

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

• MAGAZYNIER/KIEROWCA. Sokołów  
k. Janek. Pełen etat. 607-732-932 

• PRACOWNIK INWENTARYZACJI. 
Sokołów k. Janek. Zlecenie 2 miesiące. 
607-751-351

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

• POSZUKUJEMY OSÓB Z ORZECZENIEM 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO PRACY 
PRZY OCHRONIE MAŁEJ BUDOWY 
W JANKACH. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE. TEL. 577 303 512 

• Poszukujemy kierowców do pracy  
kat B, zarobki 2500-5000 pln, CV  
kontakt@fairplaytaxi.pl lub pod  
numerem 502-685-598

• 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 

Zatrudnię do prac ogrodniczych  
na terenie Pruszkowa  
tel. 601 306 336 

• Zatrudnię do sklepu warzywnego 
Pruszków 15zł/h tel. 512-422-133 

• Zatrudnię do sezonowej sprzedaży 
owoców tel. 512-422-133 

• Zatrudnimy pracowników ochrony 
na obiekt magazynowo-spedycyjny 
w m. MOSZNA PARCELA.  
Kontakt 608 69 69 29 

ZATRUDNIMY ENERGICZNĄ PANIĄ 
DO PRACY W PRALNI-PRUSZKÓW 
TEL 512-71-37-37 

 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 

Młoda, inteligentna i sumienna 
dziewczyna szuka pracy biurowej 
tel. 690-919-399

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

• 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 
wolnostojący w Milanówku, 
pierwsze piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, dobry 
punkt, dobry dojazd do  
Warszawy, blisko drogi  
powiatowej tel. 793408465 

AUTO-MOTO KUPIĘ
• Skup wszystkich samochodów na kasację 

gotówką 508206738 

KUPIĘ/SPRZEDAM
• Sprzedam drewno kominkowe liściaste. 

Tel: 789178585 

• Sprzedam wóz konny żelazny z lat 50-
tych 100% sprawny w wersji wizytowej. 
Ponadto posiadam komplet uprzęży do 
konia i wiele innych akcesorii. Posiadam 
też chomont na krowę tel. 602214320 

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 %

USŁUGI
• Auto każde kupię tel. 603 903 405 

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

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl  
tel. 696437501 

• Bukszpany tel. 792775957 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96  

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

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

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT GOTÓWKA 
508206738 

• Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• Usługi wirtualnego biura, windykacja  
tel. 793250833 

• Usługi detektywistyczne  
tel. 690890577 

• 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 

BALKON W 
KWIATACH 
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.com

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn – 

www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy Nadarzyn 
został zamieszczony wykaz 

nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę.

 Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A oraz na stro-
nie internetowej www.bip.grodzisk.pl został umieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  
z dnia 30.04.2019 r. dotyczący nieruchomości zlokalizowanej  
w Grodzisku Maz. przy ul. Stawowej. 

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A oraz na stro-
nie internetowej www.bip.grodzisk.pl został umieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  
z dnia 07.05.2019 r. dotyczący nieruchomości zlokalizowanej  
w Grodzisku Maz. przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego.

Burmistrz Miasta Piastowa  
informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul.  
11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, został  
wywieszony, w okresie 08.05.2019 r. – 29.05.2019 r., wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej 
www.piastow.pl”

ZATRUDNIĘ TECHNIKA SERWISU  
URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH
OCZEKIWANIA:
 praktyczna znajomość elektromechaniki
 prawo jazdy kat. B
 wykształcenie techniczne 
 dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę
 doświadczenie będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr telefonu +48 608 665 955

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym.

Osoba zastępująca dyrektora  
SP działającego z upoważnienia  

Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia,  
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń  

oraz na stronach internetowych urzędu został  
zamieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczonych  

do oddania w najem oraz użyczenie.
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