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Czy na Promyka będzie 
bezpieczniej?
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 PRUSZKÓW  
Po dwóch miesiącach 
od tragicznej śmierci 
9-letniej Ewy wracamy 
do problemu bezpie-
czeństwa ruchu na  
ul. Promyka. Jakie  
działania podjęto,  
aby nie dopuścić  
do podobnych sytuacji 
w przyszłości?

T en dramat wstrząsnął 
nie tylko Pruszkowem, 
ale całą Polską. Na po-
czątku kwietnia na 

przejściu dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania ulic Promyka i Ro-
botniczej zginęła dziewięcioletnia 

uczennica szkoły podstawowej nr 
10. Dziewczynkę na pasach prze-
puścił kierowca auta osobowego. 
Nie zrobił tego kierowca samo-
chodu transportu medycznego, 
który próbował wyprzedzić sto-
jący przed przejściem pojazd. 
9-latka zginęła na miejscu. 

Po tej tragedii powróciły py-
tania o bezpieczeństwo ruchu 
na ul. Promyka. Szczególnie, 
że o potrzebie podjęcia działań 
w tym kierunku mieszkańcy tej 
części miasta mówili już kilka 
lat temu. Pismo z prośbą o bu-
dowę sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Promyka i Ro-
botniczej oraz Promyka i Prze-
jazdowej trafiło do ówczesnych 
władz powiatu już w 2014 r. 

PRUSZKÓW
Park Potulickich:  
historia mostków / str. 06 /

ROLKI
Nightskating ponownie  
w Pruszkowie / str. 07 /

MILANÓWEK
Milanowski basen wraca  
do życia / str. 03 /

PRUSZKÓW
Interna na Wrzesinie,  
w ograniczonym zakresie / str. 08 /
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taką kwotę będą mieć do rozdysponowania mieszkańcy 
Pruszkowa w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 
Zgłaszać swoje pomysły będzie można już od 14 czerwca.mln zł 

R E K L A M A

Po wypadku w którym zginę-
ła 9-letnia Ewa wspólne szyb-
kie działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa zadeklarowały 
zarówno władze miasta, jak i po-
wiatu, który jest zarządcą ulic 
Promyka i Robotniczej. Jakie 
są efekty tych starań? – W ce-
lu zwiększenia bezpieczeństwa 
pieszych w tym miejscu i na ca-
łej ul. Promyka zarząd powiatu 
zlecił do wykonania dokumen-
tację projektową dla budowy 
pełnej sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej 
nr 3112W ul. Promyka z drogą po-
wiatową nr 3139W ul. Robotniczą 
– wyjaśnia Krzysztof Rymuza, 
starosta powiatu pruszkowskie-
go. –  Dokumentacja projektowa 
zmiany lokalizacji istniejącego 
Systemu Dyscyplinowania Kie-
rowców na przejściu dla pie-
szych na drodze powiatowej 
nr 3112W ul. Promyka przy skrzy-
żowaniu z ul. Edmunda Krzyw-
dy Rzewuskiego na przejście dla 
pieszych w okolicy skrzyżowa-
nia przy ul. Bagnistej w Prusz-
kowie została odebrana 31 maja 
bieżącego roku – dodaje.

Kiedy projekty zostaną zre-
alizowane? – Po zabezpiecze-
niu przez Radę Powiatu środków 
finansowych będziemy mogli 
przystąpić do ogłoszenia po-
stępowania przetargowego na 
ich realizację. Jednocześnie 
planujemy również popra-
wę bezpieczeństwa ruchu na 
ul. Robotniczej poprzez spowol-
nienia poprzeczne lub wynie-
sione skrzyżowanie – zapewnia 
Krzysztof Rymuza.

Problemem na ul. Promy-
ka przede wszystkim jest nad-
mierna prędkość. Potwierdza 
to w rozmowie z nami rzecznik 

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie, podkom. 
Karolina Kańka: – Od stycznia do 
maja 2019 r. na całej ulicy Pro-
myka w Pruszkowie odnotowali-
śmy jeden wypadek ze skutkiem 
śmiertelnym i siedem kolizji. 
Jedną w lutym, dwie w marcu, 
trzy w kwietniu i jedną w maju. 
W większości przypadków ich 
powodem było niedostosowa-
nie prędkości do obowiązują-
cych ograniczeń. 

Ostatnia groźna sytuacja na 
ul. Promyka miała miejsce pod 
koniec maja. W niedzielę póź-
nym wieczorem na skrzyżowa-
niu z ul. Robotniczą zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Nikt 
nie ucierpiał, ale policja musia-
ła zatrzymać trzy osoby podró-
żujące BMW. Powód? Wszyscy 
byli nietrzeźwi i nikt nie przy-
znawał się do prowadzenia po-
jazdu i spowodowania kolizji.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A jakie będą dalsze losy kie-
rowcy karetki, która śmiertelnie 
potrąciła 9-letnią mieszkankę 
Pruszkowa? Po wypadku męż-
czyzna został aresztowany na 
trzy miesiące. Ten okres wkrót-
ce się skończy. – Utrzymany jest 
zarzut spowodowania wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym. Po-
dejrzany przebywa w areszcie 
śledczym. Trwają czynności, cze-
kamy na opinie, ale sprawa nie 
będzie przedłużana ponad miarę. 
Wszystko idzie bardzo sprawnie. 
Postępowanie przygotowawcze 
zmierza do rychłego końca. My-
ślę, że z najbliższym czasie akt 
oskarżenia zostanie skierowa-
ny do sądu – informuje Adam 
Grzeczyński, prokurator rejo-
nowy w Pruszkowie.

Za spowodowanie wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym grozi 
kara pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat. EL

KOLEJ
Warszawska Kolej Do-
jazdowa rozstrzygnęła 
przetarg na opracowa-
nie projektu budowy 
drugiego toru na odcin-
ku od Podkowy Leśnej 
do Grodziska.  

T o kolejny ważny krok 
do jednej z większych 
inwestycji infrastruk-
turalnych jakie w naj-

bliższym czasie planuje WKD. Na 
siedmiokilometrowym odcin-
ku między stacjami w Podko-
wie Leśnej i Grodzisku pojawi 
się drugi szlak, przebudowa-
ne zostaną dwie stacje i sześć 
przystanków. To ogólne zało-
żenia, którymi zajmie się teraz 
projektant. W drodze przetargu 
została nim firma Aecom Polska 
z Warszawy. Swoje usługi wyce-
niła na niecałe 3 mln zł.

Kiedy dokumentacja projek-
towa będzie gotowa? – Projekt 
wraz z uzgodnieniami i decyzją 
o pozwolenie na budowę powi-
nien zostać przygotowany do 
sierpnia 2020 r. Na tej podsta-
wie we wrześniu 2020 r. zało-
żono ogłoszenie postępowania 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na wybór wykonaw-
cy robót budowlanych, które 
rozpoczęte w lutym bądź mar-
cu 2021 r. potrwałyby nie dłużej 

niż 2 lata. Zakończenie realiza-
cji projektu zgodnie z aktualnie 
przyjętym harmonogramem 
przewiduje się w marcu 2023 r. 
– mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD.

Budowa drugiego toru pozwo-
li WKD zwiększyć swoją ofer-
tę przewozową. Wśród korzyści 
jakie wymienia przewoźnik są 
też skrócenie czasu przejazdu, 
poprawa bezpieczeństwa, pod-
niesienie konkurencyjności. EL

Jest wykonawca projektu 
drugiego toru do Grodziska

Umówił się z 13-latką, 
został zatrzymany

I nformacja o zatrzyma-
niu mężczyzny krąży-
ła w ubiegłym tygodniu 
w mediach społeczno-

ściowych. – W Brwinowie zo-
stał zatrzymany mężczyzna, 
który umówił się z 13-latką na 
uprawianie seksu. Wysyłał por-
nografię dziecięcą, przywiózł 
w plecaku marihuanę – czy-
tamy w poście na Facebooku.

Doniesienia częściowo po-
twierdza policja. – Zatrzyma-
no31-letniego mężczyznę, który 
za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej chciał umówić 

BRWINÓW
1 czerwca wieczorem 
w Brwinowie policja 
zatrzymała 31-latka, 
który przez internet 
umówił się na 
spotkanie z 13-letnią 
dziewczynką. 
Mężczyzna miał 
przy sobie 
narkotyki. 

się z małoletnią poniżej 15. ro-
ku życia. Miał przy sobie nie-
wielką ilość narkotyków. W tej 
sprawie będzie prowadzone 
śledztwo, okoliczności ustali 
prokuratura – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

31-latek najprawdopodobniej 
usłyszy zarzuty z art. 200 Kodek-
su karnego. Mowa w nim m.in. 
o obcowaniu płciowym, innych 
czynnościach seksualnych i pre-
zentowaniu pornografii osobom 
poniżej 15. roku życia. EL
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Czy na Promyka 
będzie bezpieczniej?
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To bardzo ważna inwestycja, która zwiększy bezpieczeństwo na tym 
niezwykle niebezpiecznym skrzyżowaniu, z którego korzystają niemal 
wszyscy kierowcy mieszkający w 2,2-tysięcznych Kaniach – Arkadiusz Kosiński, 

burmistrz Brwinowa, o planowanej przebudowie skrzyżowania trasy 719 w Kaniach.  
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KOLEJ
Jak informują Koleje 
Mazowieckie – 9 czerw-
ca na podróżnych czeka 
dużo zmian w rozkładzie 
jazdy pociągów. 
Co więcej, rozkład 
będzie zmieniał się 
aż cztery razy 
w ciągu wakacji...

P asażerowie poruszają-
cy się na linii Warszawa 
– Grodzisk Mazowiec-
ki będą musieli wnikli-

wie przestudiować nowy rozkład, 
który zostanie wprowadzony od 
9 czerwca. – Na linii wciąż trwa-
ją prace modernizacyjne. Roz-
kład jazdy będzie ulegał częstym 
zmianom. Prace będą dotyczy-
ły zarówno odcinka Warszawa 
Włochy – Pruszków, jak również 
Pruszków – Grodzisk Mazowiec-
ki. Wpływ na ruch pociągów będą 

miały także zamknięcia na linii 
dalekobieżnej – poinformowały 
Koleje Mazowieckie. 

Jeszcze przed rozpoczęciem 
szkolnych wakacji wystąpią 
dodatkowe zmiany… Pierwsza 
modernizacja rozkładu już 9 
czerwca, ale będzie ona obowią-
zywać tylko do 19 czerwca. Od 20 
czerwca do 5 lipca wprowadzone 
zostaną kolejne zmiany, następ-
nie od 6 lipca do 4 sierpnia znów 
pociągi będą kursować według 

innego rozkładu i od 5 sierpnia do 
31 sierpnia pojawią się następne 
zmiany. Jak łatwo zauważyć, bę-
dą to aż cztery zmiany na prze-
strzeni tylko trzech miesięcy.

Myślicie, że to koniec „re-
welacji”? Koleje Mazowieckie 
zaznaczają, że w wybranych 
okresach część pociągów nie 
będzie zatrzymywała się na 
wszystkich stacjach i przystan-
kach. Przed podróżnymi trudny
okres. Cierpliwości... SO

Od 9 czerwca duże zmiany 
w rozkładzie kolejowym

REGION
„Bramki” na autostra-
dzie A2 między Brwi-
nowem a Pruszkowem 
zniknęły już jakiś czas 
temu, teraz GDDKiA 
skończyło układanie 
nowej nawierzchni. 
Jeszcze w tym miesiącu 
kierowcy pojadą tym 
fragmentem trasy na 
wprost i bez ogranicze-
nia prędkości.

O postępach w likwi-
dowaniu punktu 
poboru opłat Ge-
neralna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała w mediach 
społecznościowych. – Beton 
jak wino, potrzebuje czasu 
by dojrzeć i nabrać mocy. Na 
szczęście dla kierowców jest to 

zdecydowanie krótszy okres. Na 
PPO Pruszków w ciągu A2 uło-
żono już nawierzchnię betono-
wą. Jeszcze w czerwcu kierowcy 
będą mogli przejechać dwoma 
pasami ruchu w każdą stronę 
na wprost bez zmniejszania 
prędkości – czytamy w poście 
zamieszczonym na facebooko-
wej stronie GDDKiA.

– To już docelowa nawierzch-
nia po remoncie. Będzie jesz-
cze pielęgnowana. To beton, 
który trzeba podlewać, musi 

on dojrzeć. Pozostaje wykona-
nie oznakowania poziomego, 
ustawienie barier, które wyty-
czą jezdnię i można będzie je-
chać prosto, bez ograniczenia 
prędkości – mówi nam Mał-
gorzata Tarnowska, rzecznik 
prasowy warszawskiego od-
działu GDDKiA.

Drogowcy nie chcą podawać 
konkretnej daty udostępnienia 
kierowcom tego fragmentu tra-
sy. Zapewniają jednak, że stanie 
się to do końca czerwca. EL

„Bramki” zniknęły, wkrótce zniknie 
ograniczenie prędkości
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Zawody w jedzeniu 
pączków w Pruszkowie!
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PRUSZKÓW
Tłusty czwartek już 
dawno za nami. Ale dla 
wszystkich miłośników 
pączków mamy 
świetną informację. 
Już 16 czerwca o godz. 
12.00 w Parku Kościusz-
ki Pruszkowie odbędą 
się pierwsze „Zawody 
w jedzeniu pączków 
na czas”.

Organizatorem wyda-
rzenia jest Manufak-
tura Pączków Trady-
cyjnych. Zadanie jakie 

czeka na śmiałków wydaje się pro-
ste – zjeść 10 pączków w jak naj-
krótszym czasie. Zapewniamy, 
że tak łatwo nie będzie. Każdy 
z uczestników otrzyma od orga-
nizatorów wodę, ale pączków nie 
można w niej moczyć. Nie wol-
no też popijać w trakcie jedzenia.

Zwycięży zawodnik, któ-
ry pierwszy podniesie rękę po 
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 MILANÓWEK
Wszelkie prace związa-
ne z uruchomieniem 
„otwartego” basenu 
w Milanówku są już na 
ostatniej prostej. 
Otwarcie planowane 
jest na 29 czerwca!

W ostatnich latach te-
mat basenu w Mi-
lanówku stał się 
kontrowersyjny. 

Obiekt wyłączono z użytkowa-
nia w 2016 roku z powodu złe-
go stanu technicznego. Wówczas 
informowano, że dno basenu jest 
popękane, beton płyty dennej złej 
jakości, a dodatkowo przestał on 
spełniać nowe przepisy dotyczące 
jakości wody na pływalniach (we-
szły w życie właśnie w 2016 r.). Za-
mknięcie tak lubianego miejsca 
spotkało się z ogromnym nie-
zadowoleniem. I trudno się dzi-
wić, bo próżno szukać w naszym 
regionie, a nawet i dalej, basenu 
„pod chmurką”. 

Jednak w kwietniu, aktualny 
burmistrz Milanówka opubli-
kował zaskakującą wiadomość. 
– Trwa porządkowanie terenu, 
niebawem ruszą prace remon-
towe niecki basenowe oraz za-
plecza. Na 1 czerwca planowane 
jest rozpoczęcie napełniania ba-
senu wodą – napisano wtedy na 
oficjalnej stronie miasta-ogrodu.

Jak widać na załączonych 
zdjęciach prace postępują, a wła-
ściwie te trudniejsze zostały 

Milanowski basen wraca do życia

już zakończone. Co prawda, 
nie udało się rozpocząć na-
pełniania niecki basenowej 
1 czerwca, bo nastąpiło to kilka 
dni później (6 czerwca). Jednak 
to jedyna rzecz, o jaką można 
się przyczepić. 

– Napełnianie basenu wodą 
rozpoczęliśmy 6 czerwca wie-
czorem. Proces ten będzie trwał 
od 5 do 7 dni, ponieważ jest to 
duży, pełnowymiarowy olimpij-
ski basen – mówi Piotr Remi-
szewski, burmistrz Milanówka. 
– Niecka basenu została odpo-
wiednio przygotowana. Najpierw 
wyrównano dno, wypełniono 

ubytki, położono warstwę izola-
cyjną z pianki, a następnie roz-
łożono specjalną folię. Każdy jej 
arkusz był zgrzewany na gorą-
co. Folia spowoduje, że basen 
wytrzyma 10 lat bez większych 
remontów – dodaje.

Sam basen to nie wszystko. 
Pomyślano również o otaczają-
cym go terenie, który jest jeszcze 
w trakcie przygotowania. – Za-
kończył się remont przebieral-
ni, pojawiły się toalety dla osób 
niepełnosprawnych, pomiesz-
czenia dla matek i ich dzieci. 
Rozłożyliśmy 1,5 tys. m kw. tra-
wy z rolki, chcemy stworzyć też 

mini park linowy, oczywiście 
dostępne będzie boisko do gry 
w piłkę plażową. Na terenie 
basenu pojawi się również 
namiot z animatorem, który 
uatrakcyjni czas najmłodszym 
– wyjaśnia Remiszewski.

Dodatkowo pojawi się sta-
cja monitorowania wody, któ-
ra jest jednym z nowych wy-
mogów dotyczących takich 
miejsc. Co więcej, mieszkań-
cy będą mogli sprawdzać stan 
wody online. Według zapo-
wiedzi burmistrza oficjalne 
otwarcie basenu planowane 
jest na 29 czerwca. SO
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zjedzeniu i pełnym przełknięciu 
regulaminowej liczby 10 pączków. 
Nagrody niespodzianki trafią do 
pięciu osób, które jako pierwsze 
zjedzą swoje pączki.

Jeśli chcecie spróbować swoich 
sił w „pączkowych mistrzostwach” 
to nie ma na co czekać! Zgłosze-
nia są przyjmowane mailowo na 
adres manufakturapaczkow@
gmail.com lub osobiście w loka-
lu ,,Manufaktura Pączków Tra-
dycyjnych” przy ul. Sienkiewicza 
2D przy stacji PKP oraz w Manu-
fakturze Lodów Naturalnych przy 
ul. Radnych 9 w Parku Kościuszki 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 

W zgłoszeniu należy podać 
imię i nazwisko, wiek i telefon 
do kontaktu. Zapisy trwają od 
dnia 04.06.2019r. od godz. 10.00 
do dnia 12.06.2019r. do godziny 
18:00 lub do momentu zapisa-
nia maksymalnej liczby zawodni-
ków: 50 osób. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Po przekroczeniu 
ustalonej liczby osób zgłosze-
nia nie będą przyjmowane! AZ
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BRWINÓW

Kolejne podejście 
do zagospodarowania 
Parku Miejskiego

Zadanie podzielono na kilka części. Pierwsza to pra-
ce w istniejącej części Parku. W pierwszym etapie 
planowana jest budowa infrastruktury wodocią-
gowej, energetycznej i oświetlenia. Rozebrane zo-
stanie stare ogrodzenie, w jego miejscu pojawi się 
nowe. W drugim etapie, już w 2020 r., pojawią się 
tam elementy małej architektury, wybieg dla psów, 
nowa zieleń i uporządkowane alejki. Dwuetapowo 

przebiegać mają też prace przy stworzeniu edukacyj-
nego ogrodu botanicznego. Najpierw zbudowane zo-
stanie oświetlenie, monitoring, nawadnianie i instalacja 
wodociągowa. – W II etapie przewidzianym na 2020 r.
jest budowa małej architektury i wszystkie prace zwią-
zane z zagospodarowaniem zieleni, która znajdzie się 
w ogrodzie botanicznym – informuje urząd gminy. Do 
tematu będziemy wracać. EL

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

KOMORÓW
W ubiegłym roku tema-
tem numer jeden wśród 
społeczności Komorowa 
była kwestia planowanej 
budowy dyskontu Lidl 
na terenie u zbiegu 
ul. Sanatoryjnej i al. Sta-
rych Lip. Wszystko wska-
zuje na to, że temat ten 
zakończy się pomyślnie 
dla mieszkańców. 

U lotki, plakaty i nawo-
ływania do bojkotu 
– to tylko część dzia-
łań jakie na początku 

ubiegłego roku podjęli miesz-
kańcy Komorowa. Cel zablo-
kowanie budowy dyskontu na 
jednej z prywatnych działek. –
Uważamy, że ta inwestycja nie-
odwracalnie zmieni Komorów, 
zaburzy ład przestrzenny mia-
sta-ogrodu, spowoduje utrudnie-
nia komunikacyjne przy wjeździe 

Gmina wykupi sporną działkę?

do Komorowa, wygeneruje do-
datkowy ruch tranzytowy przez 
klientów Lidla, przyczyni się do 
upadku małych lokalnych sklepów 
– można było przeczytać w ulotce. 

Kolejnym krokiem podjętym 
przez Towarzystwo Komoro-
wianie był wniosek do konser-
watora zabytków o wpisanie do 
rejestru zabytków zespołu pała-
cowo-parkowego w Komorowie 
wraz z fragmentem Alei Marii Dą-
browskiej. To mocno utrudniłoby 
możliwość budowy dużych ko-
mercyjnych obiektów. 

Jak sytuacja wygląda dziś? Wie-
le wskazuje na to, że mieszkańcy 

mogą spać spokojnie. Na ostat-
niej sesji radni pochylili się nad 
projektem uchwały o odpłatnym 
nabyciu nieruchomości w Komo-
rowie. Sprawa dotyczy terenu, na 
którym miał powstać dyskont. 
Szacowany koszt wykupu dział-
ki to ponad 5 mln zł. Część rad-
nych dopytywała czy nie lepiej 
przeznaczyć te pieniądze na in-
ne inwestycje. 

Radna Agnieszka Paradowska 
dopytywała. – Kwota jest napraw-
dę znaczna. Czy nie lepiej jest tą 
kwotę przeznaczyć na inwesty-
cje najpilniejsze, a tych w naszej 
gminie jest naprawdę mnóstwo? 

Wójt gminy Michałowice 
Małgorzata Pachecka zazna-
czyła, że zakup nieruchomo-
ści to również inwestycja. – To 
jest nabycie gruntu do zasobu 
gminy. Inwestycje w gminie są 
i będą prowadzone. Chciałabym 
żebyście państwo nie patrzyli 
tylko na kwotę. Ta maksymal-
na kwota jest określona w bu-
dżecie. Chcę żebyście państwo 
patrzyli na nabycie tej nieru-
chomości, jak na spełnienie 
potrzeb mieszkańców. Tak jak 
spełniamy potrzeby miesz-
kańców w innych miejscowoś
ciach – zaznaczyła wójt. 

Dyskusja na temat pod-
jęcia uchwały trwała blisko 
2 godziny. Padła nawet propo-
zycja przeprowadzenia refe-
rendum. Okazało się bowiem, 
że nie wszyscy mieszkańcy 
gminy chcą zgodzić się na wy-
danie tak dużej kwoty. Osta-
tecznie za podjęciem uchwały 
głosowało 8 radnych, przeciw 
było 6, wstrzymujący się 1.

O dalszych postępach 
w sprawie spornego terenu 
będziemy informować. AZ
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Budżet obywatelski Pruszkowa 
rusza. Jest harmonogram

zgłosić, aby zdążyć w tej edycji. 
Wyniki po weryfikacji formalnej 
zostaną podane do publicznej 
wiadomości 28 czerwca. Później 
będzie czas na odwołania i ich roz-
patrzenie. Ostateczna lista projek-
tów, po weryfikacji szczegółowej 
(zweryfikowanych pozytywnie 
i negatywnie z uzasadnieniem), 
zostanie opublikowana 29 lipca.

Po umieszczeniu projektów 
na liście, głosowanie nad nimi 
odbędzie się 19 sierpnia i będzie 
trwało do 26 sierpnia. 5 wrze-
śnia powinniśmy już wiedzieć na 
100 proc., które z projektów zo-
staną zrealizowane. SO

PRUSZKÓW

Rozpoczyna się czwarta 
edycja pruszkowskiego 
budżetu obywatel-
skiego na 2020 rok. 
Projekty będzie można 
zgłaszać od 14 czerwca. 

Budżet obywatelski to 
0,5 proc. funduszy wy-
dzielonych z wydatków 
gminy, które mogą roz-

dysponować mieszkańcy. W tej 
edycji kwota ta wynosi ponad 
1,7 mln zł i jest większa o 470 tys. 
zł w stosunku do ubiegłego roku. 

To jest prosty system. Miesz-
kańcy zgłaszają swoje pomysły, 
które przechodzą weryfikację, 
po opublikowaniu listy projek-
tów rozpocznie się głosowanie 
nad nimi. Te z największą liczbą 
głosów zrealizuje urząd.

Znany jest harmonogram. Zgła-
szanie projektów potrwa od 14 do 
24 czerwca. Zatem już teraz trze-
ba pomyśleć nad tym co chcemy 
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Nowy sprzęt ratuje życie w SOR Szpitala Zachodniego

pacjenta, jeszcze „na noszach”. Zakup 
tych dwunastu urządzeń pozwolił do-
posażyć a częściowo wymienić zuży-
ty sprzęt w rozbudowanej części SOR 
w ramach pierwszego projektu mo-
dernizacji strefy zielonej – zaznacza 
lek.med. Marek A. Janicki, ordyna-
tor SOR w Grodzisku Mazowieckim.

Wyposażono czterołóżkową sa-
lę obserwacyjną dedykowaną dzie-
ciom, gabinet pediatryczny oraz 
dziecięcą salę intensywnej terapii. 
Pomieszczenia wyremontowano w ra-
mach poprzedniego projektu, bra-
kowało w nich jednak odpowiedniej 

Dzięki dotacji z Funduszy 
Europejskich Szpitalny 
Oddział Ratunkowy 
w Samodzielnym 
Publicznym Specjalistycz-
nym Szpitalu Zachodnim 
im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim 
zyskał nowy sprzęt 
ratujący życie dzieci.

D ofinansowanie pozwo-
liło zakupić na potrze-
by małych pacjentów 
SOR-u 12 sztuk nowo-

czesnych urządzeń medycznych. To 
trzy mobilne kardiomonitory z moż-
liwością pomiaru funkcji życiowych 
na wózku, wysokiej klasy przenośny 
aparat USG, defibrylator na wózku 
jezdnym, trzy pulsoksymetry po-
zwalające na diagnostykę w stanach 
duszności i chorobach płuc u dzieci, 
respirator stacjonarny i trzy pompy 
infuzyjne, które precyzyjnie dawkują 
leki. – To sprzęt potrzebny do moni-
torowania stanu pacjenta i efektyw-
ności działań medycznych w stanach 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia 
i życia. Daje natychmiastowe możli-
wości diagnostyki w chwili przyjęcia 

aparatury. Wysłużone pompy in-
fuzyjne zastąpiły więc nowe, umoż-
liwiające infuzję dożylną, dotętniczą, 
podskórną zewnątrzoponową i doje-
litową. Pulsoksymetry, których nie 
było dotąd w oddziale, dają możli-
wość nieinwazyjnego przezskórnego 
pomiaru saturacji. Kardiomonitory 
odpowiednio nadzorują stan dzieci. 
Przenośne USG zapewnia najwyższą 
jakość obrazowania. Defibrylator i re-
spirator zabezpieczają małych pa-
cjentów w sytuacjach bezpośredniego 
zagrożenia zdrowotnego. Najnowsze 
rozwiązania techniczne sprawiają, że 

sprzęt jest lekki, mobilny, umożliwia 
wykonanie badań bez konieczności 
podłączenia do prądu, zapewnia stałą 
łączność sieciową z systemami szpi-
talnymi. Część procesów odbywa się 
automatycznie, a uruchomienie apa-
ratury i osiągnięcie jej stanu goto-
wości to naciśnięcie jednego guzika.

Warto zaznaczyć, że rocznie SOR 
Szpitala Zachodniego niesie pomoc 4-5 
tysiącom dzieci. To 14 proc. wszyst-
kich pacjentów Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Nowy sprzęt zwiększa 
możliwość walki o ich zdrowie i ży-
cie. To szczególnie istotne, biorąc 

pod uwagę zasięg oddziaływania gro-
dziskiego SOR. Oddział obsługuje 
mieszkańców powiatów grodziskiego, 
pruszkowskiego, warszawskiego-za-
chodniego i żyrardowskiego. Czyli te-
ren liczący blisko pół miliona ludności.

Wartość projektu „Dofinansowa-
nie zakupu sprzętu medycznego dla 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Samodzielnym Publicznym Specjali-
stycznym Szpitalu Zachodnim im. św. 
Jana Pawła II w Grodzisku Mazowiec-
kim” wynosi 296 000,00 zł. Wysokość 
dofinansowania z Funduszy Europej-
skich to 236 800,00 zł.
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Na ochotnika posprzątają 
teren przy Parku Mazowsze

To druga taka inicjatywa radnego Edgara Czopa, któ-
ry zachęca do wspólnego sprzątnięcia zaśmieconych 
terenów przy pruszkowskim Parku Mazowsze. Pierw-
szy apel spotkał się z dużym odzewem. Na począt-
ku kwietnia ochotnicy chwycili za worki i oczyścili 
ze śmieci tzw. „Skałki”, zielony zagajnik przy parku 
Żwirowisko. Mobilizacja i pozytywny odzew sprawi-
ły, że szybko zapowiedziano kolejne tego typu akcje. 

– Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Pruszkowie, 
Pani Elżbieta Jakubczak-Garczyńska pomogła nam zorga-
nizować kontener na zebrane śmieci, 100 sztuk worków 
oraz 20 par rękawiczek. Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcą pomóc oczyścić nasze miasto, im nas więcej tym 
sprawniej pójdzie! – zachęca Edgar Czop. Zbiórka w so-
botę, 8 czerwca, o godz 11.00 w Parku Mazowsze. Mile 
widziani ochotnicy z grabiami i taczkami.  EL

Polbruk S.A. to lider rynku kostki brukowej w Polsce, z 19 zakładami 
produkcyjnymi oraz silną siecią dystrybucji na terenie całego kraju. 
Przynależność do irlandzkiej Grupy CRH plc, światowego lidera w 
produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, motywuje nas do ciągłego, 
dynamicznego rozwoju.

pracownik linii produkcyjnej
umowa o pracę – pełny etat

tryb pracy: zmianowy
miejsce pracy: Pruszków  

Wymagamy:
  Wykształcenie minimum zawodowe / techniczne,
  Uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT mile widziane.

Oferujemy:
  Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku wibroprasowanych 

wyrobów betonowych. Więcej o nas: www.polbruk.pl.
  Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
  Dofinansowanie zajęć sportowych (Karta Multisport)..

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV drogą 
elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@polbruk.pl lub zgłoszenie się 
osobiście w naszym zakładzie w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 6.

Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach 
aplikacyjnych przez Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 
80-299 Gdańsk w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

R E K L A M A

ZAPRASZAMY DO UZDROVISCA 
miejsca spotkań i rozmów o naturalnych kosmetykach.  
Chcemy podzielić się naszą wiedzą na temat kosmetyków,  
działania naturalnych składników,   
pielęgnacji skóry.

3-14 czerwca
codziennie (pon - pt)
16.00 - 17.00
Kosmetyk naturalny – jak wybrać,   
skuteczność naturalnej pielęgnacji?

17.00 - 18.00
Pielęgnacja olejkami  – prawdy i mity!

MIEJSCE: Uzdrovisco Pruszków ul. Kraszewskiego 32 lok. 3 II piętro.
Prosimy o zgłoszenia mailowe warsztaty@uzdrovisco.com lub telefonicznie, 
aby zarezerwować miejsce. SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE. 

GRODZISK MAZ.
Kolejna duża inwestycja 
oświatowa szykuje się 
w Grodzisku Mazowiec-
kim. Tym razem chodzi 
o przebudowę szkoły 
podstawowej nr 1  
przy ul. Bartniaka. 

G rodziski magistrat 
ogłosił właśnie prze-
targ na wykonanie 
dokumentacji pro-

jektowej przebudowy „jedynki”. 
Zakres przedsięwzięcia jest dość 
duży. Wszystko po to, aby zapew-
nić możliwość przyjęcia większej 
liczby uczniów, podnieść komfort 
nauczania i dostosować obiekt do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W projekcie uwzględniona zo-
stanie budowa nowego skrzy-
dła szkoły z minimum czterema 
dodatkowymi salami lekcyjny-
mi (połączonego z istniejącym 
zespołem budynków). Obecną 
siedzibę szkoły też czekają zmia-
ny. Chodzi o dostosowanie jej 
do obowiązujących przepisów 

„Jedynka” do przebudowy

budowlanych, a także o rozbu-
dowę sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem, montaż windy, po-
większenie stołówki i kuchni, 
przebudowę istniejących sal 
lekcyjnych, pomieszczeń bi-
blioteki i sanitariatów. W tych 
salach, które nie będą przebu-
dowane, przeprowadzony zo-
stanie remont.

W dokumentacji projektant 
uwzględni też zagospodarowanie 
terenu wokół „jedynki”. Plac zabaw, 
tereny wypoczynkowe i sportowe, 
zieleń, mała architektura – to tylko 

niektóre z wymagań zapisanych 
w przetargu.

Wszystkie prace mają być pro-
wadzone i etapowane w taki spo-
sób, aby nie zakłócić działania 
placówki i maksymalnie wyko-
rzystać okres wakacyjny.

Pełna dokumentacja projek-
towa wraz z niezbędnymi po-
zwoleniami na budowę ma być 
gotowa w ciągu 300 dni od pod-
pisania umowy. To oznacza, że 
prace fizycznie będą mogły ru-
szyć najszybciej w drugiej poło-
wie 2020 r.  EL
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PRUSZKÓW 
Od 1 sierpnia 
mieszkańcy Pruszkowa 
zapłacą więcej za 
odbiór odpadów.  
Na czwartkowej sesji  
(30 maja) radni wyrazili 
zgodę na podwyżkę.

O podjęcie takiej de-
cyzji zaapelował 
do pruszkowskich 
radnych Miejski Za-

kład Oczyszczania. Firma po-
siada umowę na odbiór śmieci 
w Pruszkowie, która obowią-
zuje do kwietnia przyszłego 
roku. Zdaniem przedstawicie-
li MZO dotychczasowe staw-
ki są jednak niewystarczające. 
Obecnie to od osoby 12 zł za 
wywóz odpadów segregowa-
nych i 21 zł za odpady zmieszane.

Nowe, przyjęte przez rad-
nych ceny to 17 zł od osoby za 
odpady segregowane i 28 zł od 
osoby za zmieszane. – O wyso-
kości stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 

Drożeją śmieci w Pruszkowie

decydują koszty funkcjonowa-
nia systemu, na które składają 
się koszty związane z odbio-
rem, transportem, zagospodaro-
waniem odpadów oraz obsługą 
administracyjną systemu – na-
pisano w uzasadnieniu uchwały. 
– Wobec wniosku o zwiększe-
nie umownego wynagrodze-
nia złożonego przez Prezesa 
Miejskiego Zakładu Oczyszcza-
nia w Pruszkowie Sp. z o.o. za-
chodzi konieczność podjęcia 
nowej uchwały w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty określają-
cej zwiększenie stawki odbio-
ru z 12zł/osobę na 17zł /osobę 
miesięcznie, jeśli odpady są 
w sposób selektywny zbierane 
i odbierane na terenie nierucho-
mości, oraz stawki w wysokości 
28 zł/osobę miesięcznie jeśli od-
pady nie są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane na terenie 
nieruchomości – czytamy dalej.

„Za” zagłosowało 15 radnych, 
„przeciw” 3 radnych, wstrzy-
mało się 5. Nowe stawki zaczną 
obowiązywać 1 sierpnia.  EL
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Kompletnie pijani 
podróżowali skuterem

Jeden miał 3 promile alkoholu w organizmie, a drugi 
2,5. Mimo to, postanowili ruszyć w drogę skuterem... 
Jednak ich podróż zakończyła się w Siestrzeni, gdy 
zatrzymali ich policjanci. – Po przybyciu na miejsce 
mundurowi zauważyli na chodniku skuter, a przy nim 
dwóch mężczyzn. Żaden z nich nie chciał się przyznać 
do kierowania, w związku z czym obaj zostali zatrzy-
mani – podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Zebrany ma-
teriał dowodowy wykazał, że skuterem kierował 31-latek, 
mieszkaniec Książenic. Co więcej, mężczyzna miał zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych do kwietnia 2020 
roku. Usłyszał on zarzut kierowania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości w warunkach recydywy oraz zarzut złamania 
zakazu sądowego. Podejrzany przyznał się do zarzutów. 
Jego kolega został zwolniony po przesłuchaniu. SO

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

R E K L A M A

ZAPRASZAMY: 
15 CZERWCA OD GODZ. 14:00, 16 CZERWCA OD GODZ. 12:00

15 i 16 czerwca 2019
OTRĘBUSY ul. Świerkowa 2

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Każdy element w prusz-
kowskim Parku Potulic-
kich ma swoją historię. 
Również mostki. Nie 
wszystkie zachowały 
swój oryginalny wygląd, 
a z niektórymi wiążą się 
ciekawe historie.

C zy wiedzieliście, że 
w „Potuliku” znajduje 
się aż siedem most-
ków? Ale, po kolei. 

Zacznijmy od mostku zlokali-
zowanego bliżej ul. Prusa przy 
dużym stawie, nieopodal daw-
nego baru „Przystań”. Jak widać 
na załączonych zdjęciach mostek 
miał niegdyś dwa betonowe prze-
pusty. Przebudowano go dopie-
ro w 2001 r. Wówczas zmieniono 
dwa mniejsze przepusty na je-
den większy. Jeśli się przyjrzy-
my różni się też wyprofilowanie 
murków oraz poręcze. W Parku 
Potulickich znajdują się jeszcze 
dwa podobne, kamienne mostki.

Dość ciekawa historia kryje 
się za mostkiem przy ul. Torfo-
wej. Mieszkańcy mogli z niego 
korzystać dokładnie od sierpnia 
1975 roku. To wtedy nastąpiło 
oficjalne otwarcie przeprawy, 

co niewątpliwie ułatwiło życie 
osobom przemieszczającym 
się od strony Tworek. Co wię-
cej, na mostku zamontowano 
tabliczkę, która informuje kto 
go wykonał: „Dar Rzemiosła dla 
Społeczeństwa. Wykonali Bracia 
Woźniak”. Może niektórzy pa-
miętają jeszcze te czasy?

Wielu z Was zastanawia się 
zapewne nad historią niszcze-
jącego mostku zlokalizowanego 
blisko rzeki Utraty i dzielnicy 
Tworki (patrz zdjęcie). Mostek 
rozpada się, jest wręcz zapo-
mniany. Zresztą nawet gdyby 
był odnowiony to trudno stwier-
dzić jaką funkcję miałby pełnić 
dziś. Na temat jego pochodze-
nia powstało już wiele legend. 
Jednak z pozyskanych przez nas 
informacji wynika, że nie jest to 
w żaden sposób element zabyt-
kowy. Powstał ją stosunkowo 
niedawno, być może w latach 
80-tych. Sam dostęp do niego 
jest utrudniony, ale stoi i stra-
szy. Może warto byłoby go ro-
zebrać, skoro nie przedstawia 
żadnej wartości?

Reszta to mostki nowo-
czesne, więc pominiemy ich 
opisywanie. SO

Park Potulickich: 
historia mostków
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PRUSZKÓW
Powiat pruszkowski 
planuje budowę hali 
praktyk szkolnych z za-
pleczem dydaktycznym 
i szatniowo-sanitarnym. 
Ma ona powstać na 
terenie Zespołu Szkół 
nr 1 im. Stanisława Sta-
szica. Na ten moment 
poszukiwany jest wyko-
nawca projektu budowy.

S tarostwo Powiatowe 
w Pruszkowie ogłosiło 
zapytanie ofertowe, któ-
re dotyczy opracowania 

projektu budowy wspomnianej 
wyżej hali praktyk. W szkole przy 
ul. Promyka zwiększa się liczba 
uczniów, a co za tym idzie zwięk-
szają się też potrzeby. – Inwesty-
cja dotycząca budowy hali praktyk 
przy ul. Promyka związana jest 
z systematycznie zwiększającą się 
liczbą uczniów w Zespole Szkół nr 
1 im. Stanisława Staszica w Prusz-
kowie – mówi Krzysztof Rymuza, 
starosta powiatu pruszkowskiego.

Do czego hala posłuży 
uczniom? – Hala będzie służyła 
do prowadzenia zajęć praktycz-
nych i teoretycznych w zawodzie 
technik pojazdów samochodo-
wych. Szkoła pozyskała fundusze 

na zakup wyposażenia hali ze 
środków europejskich. Obecnie 
Zarząd Powiatu jest na etapie 
wyboru firmy, która sporządzi 
projekt budynku – odpowia-
da Rymuza.

Na parterze hala warsztato-
wa będzie posiadała jeden pod-
nośnik czterokolumnowy i dwa 
podnośniki dwukolumnowe, 
przeznaczone do pracy z sa-
mochodami. W budynku znajdą 
się dwa pomieszczenia magazy-
nowe, jedno socjalne dla 15 osób, 
pokój nauczycielski, łazienka 
damska i męska, w tym jedna 
przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Na piętrze zaprojektowane zo-
staną dwie sale lekcyjne, każda 

dla 15 osób. Pokój nauczycielski 
i łazienki. Co ciekawe, hala zosta-
nie wyposażona w instalację foto-
woltaiczną, pozyskującą energię 
potrzebną do podgrzewania wo-
dy i ogrzewania budynku. 

Pozostaje pytanie, kiedy to 
wszystko fizycznie powstanie? – 
Termin wykonania dokumentacji 
przypada na 15 października te-
go roku. Po uzyskaniu kompletu 
dokumentacji wraz z kosztorysa-
mi będziemy mogli zaplanować 
realizację w następnym roku bu-
dżetowym. Jeżeli Rada Powiatu 
zabezpieczy środki finansowe na 
realizację inwestycji będziemy 
mogli przystąpić do ogłoszenia 
postępowania przetargowego – 
zaznacza starosta. SO

Szkoła przy ul. Promyka wzbogaci 
się o halę praktyk
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TENIS

Halep za mocna  
dla Igi

Iga Świątek musiała pożegnać się z turniejem Ro-
land Garros... Zaledwie 45 minut potrzebowała Simo-
na Halep, by pokonać Igę Świątek. Broniąca tytułu 
Rumunka przez całe spotkanie przeszła jak burza.  
W zaledwie 14. minut wyszła na prowadzenie 0:5. 
Iga nawiązała jeszcze walkę, ale całego seta prze-
grała 1:6. Liczne błędy, zdenerwowanie i brak wiary  
w możliwość odwrócenia losów meczu sprawiły, że Iga  

w kolejnej odsłonie spotkania nie była w stanie nawiązać 
walki z Rumunką. Halep do spotkania podeszła bardzo 
poważnie. Grała pewnie i dokładnie. W drugim secie 
nie dała dojść Polce „do głosu”. Debiutująca w tym se-
zonie Świątek i tak w turnieju poradziła sobie bardzo  
dobrze. Zarobiła 243 tys. Euro i zyskała 180 punktów do 
rankingu, gdzie ze 104. miejsca awansuje na 63. pozycję. 
Iga Świątek – Simona Halep 1:6, 0:6.  AZ

Nowa Mazda 3 to kunszt japońskiego designu

ma rozczarowania. Dopiesz-
czony jest nawet najmniejszy 
detal. Kusząca, zdecydowa-
na, o sportowym charakterze 
oraz wykończeniu wskazują-
cym, że jest to marka premium. 
To nie przelewki. Nikt w Maź-
dzie nie oszczędzał na wy-
kończeniu wnętrza. W środku 
króluje głęboka czerń z alum-
iniowymi wstawkami. Nawet 
słupki i podsufitka zyskały wy-
kończenie w czarnym kolorze. 
Dotyk każdego elementu jest 
przyjemny, bez wątpienia ob-
cujemy z wysokiej jakości ma-
teriałami – nic nie trzeszczy, 
wiele elementów wykonanych 
jest z miękkich tworzyw, deska 
rozdzielcza i boczki przeszyte 
skórą, aluminiowe pokrętła ste-
rowania klimatyzacją.

Mazda 3 jest piękna.  
To jedno z tych aut, 
od których nie chce 
się odrywać wzroku. 
Naprawdę można patrzeć 
na nią godzinami. Ale 
czy oprócz świetnego 
designu ma coś jeszcze  
do zaoferowania? 
Uwierzcie, że ma.  
I to nie mało.

Nową „trójką” Maz- 
da udowadnia, że 
samochód może 
być dziełem sztu-

ki. Gdy zaparkujesz ją, wy-
siadasz, naciskasz przycisk 
ryglowania drzwi, a następ-
nie musisz się odwrócić i po-
patrzeć na nią jeszcze chwilę. 
Inne samochody zaparkowane 
obok Mazdy 3 po prostu stoją 
i... nic. Natomiast Mazda na-
wet jak stoi w miejscu, sprawia 
wrażenie jakby była w ruchu. 
W myśl zasady „mniej daje wię-
cej” postawiono na płynne linie 
i refleksy, bez załamań na linii 
bocznej. Kluczową rolę odgry-
wa tutaj gra świateł.

O jej wyglądzie zewnętrznym 
można pisać godzinami, a jak 
prezentuje się wnętrze? Nie 

Wnętrze jest nie tylko ładne, 
ale również dobrze zaprojekto-
wane pod względem codziennego 
użytkowania. Wszystko ma swoje 
miejsce i nie ma zbędnych przy-
cisków. Jest miejsce na smartfona 
(możliwość ładowania bezprze-
wodowego) oraz napoje, schowki 
są pojemne, możemy skorzystać 
z portów USB i wiele innych do-
datków. Do dyspozycji kierowcy 
jest również system inforozrywki 
– Mazda Connect – z blisko 9-ca-
lowym ekranem. Steruje się nim 
za pomocą pokrętła. Wszystko 
działa sprawnie, intuicyjnie, bez 
większych problemów opanu-
je to każdy. Nasz testowy model 
był wyposażony w nagłośnie-
nie marki Bose (12 głośników!). 
Dźwięk jest czysty, system gra 
głośno, bez zniekształceń. Ci co 

kochają muzykę, pokochają rów-
nież nagłośnienie Bose.

Warto tutaj zaznaczyć, że 
pozycja za kierownicą jest bar-
dzo wygodna – fotel sterowany 
elektrycznie w wielu płaszczy-
znach. Trudno to opisać, ale 
siedząc wewnątrz ma się poczu-
cie bezpieczeństwa. Dodatko-
wo kierowca może skorzystać 
z wyświetlacza Head Up Display 
umieszczonego na szybie, który 
pokazuje znaki drogowe i prze-
kazuje takie informacje jak np. 
prędkość, nawigacja, alerty bez-
pieczeństwa. Nie trzeba więc 
odrywać wzroku od drogi, aby 
nie dostać mandatu.

Co ciekawe, na pokładzie mie-
liśmy system wykrywający znu-
żenie kierowcy. Monitoruje on 
zachowanie kierowcy podczas 

jazdy i ostrzega gdy wychwyci 
znużenie. Kolejny z systemów 
bezpieczeństwa to i-ACTIV-
SENSE, który sprawdza odstęp 
od pojazdu jadącego przed na-
mi (lub przeszkody) i dba o za-
chowanie bezpiecznej odległości.

Dużym zaskoczeniem było, gdy 
dowiedzieliśmy się, że pod ma-
ską pracuje 2-litrowy silnik za-
silany benzyną, o mocy 122 KM. 
Mazda idzie pod prąd w stosunku 
do obecnie panujących trendów, 
czyli downsizingu. Gdy pro- 
ducenci innych marek wymy-
ślają silniki o pojemności 1 litra, 
wyposażonego w dwie lub trzy 

BEMO MOTORS – WARSZAWA
al. Krakowska 169, 02-180 Warszawa 
tel. 22 574 22 00, bemo@mazda-dealer.pl

turbiny, aby uzyskać odpowiednią 
moc, tymczasem Mazda montu-
je wolnossący motor, o niemałej 
pojemności. Który z tych dwóch 
będzie bardziej bezawaryjny i wy-
trzyma więcej kilometrów? Od-
powiedzcie sobie sami.

Jednak wróćmy do kwestii 
zaskoczenia. Oprócz pojemno-
ści silnika, zaskoczyło nas jego 
spalanie. Samochód wyposa-
żony w automatyczną skrzynię 
biegów spalił średnio niewiele 
ponad 7 litrów benzyny jeżdżąc... 
po Warszawie. Naprawdę świet-
ny wynik. To dzięki autorskiej 
technologii Skyactiv. Trasa za-
leży od „ciężkości nogi”. Jednak 
bez większego problemu, jadąc 
zgodnie z przepisami może-
my uzyskać wynik w granicach  
6  litrów na setkę.

Ponadto prowadzenie auta jest 
przyjemne. Dynamiczne. Precy-
zyjne. Zwięzłe. Mimo sportowego 
charakteru, nie jest męczące. Na 
nierównościach zachowany jest 
komfort, a w zakrętach sztywno 
trzyma się drogi.  

R E K L A M A

ROLKI
Dla wszystkich  
miłośników jazdy  
na rolkach mamy  
świetną wiadomość.  
Już 29 czerwca  
w Pruszkowie odbędzie 
się kolejna edycja  
Nightskatingu. 

N ightskating, czyli noc-
ny przejazd na rolkach 
na trwałe zapisał się 
w kalendarzu wyda-

rzeń odbywających się na tere-
nie Pruszkowa. Co więcej z roku 
na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. Nic więc dziwne-
go, że event wraca do Pruszkowa. 

Już 29 czerwca o godz. 21.00 rol-
karze opanują pruszkowskie ulice. 
Tym razem będą mieli do poko-
nania trasę o długości 14,6 km! 
W wydarzeniu udział może wziąć 
każdy. Jest jednak kilka warun-
ków. Na rolkach musimy czuć się 
swobodnie i pewnie, wiec prze-
jazd raczej nie jest kierowany do 
tych, którzy na rolkach „stawiają” 

Nightskating wraca do Pruszkowa

pierwsze kroki. Ważna jest rów-
nież umiejętność hamowania. 

W tym roku trasa przejazdu 
została poprowadzona ulicami: 
Bolesława Prusa – Kościuszki 
– Sienkiewicza – Staszica – Po-
wstańców – Chopina – Al. Nie-
podległości – Al. Armii Krajowej 
– Lipowa – Pogodna – Polna – Ce-
ramiczna – Pogodna - Bolesława 
Prusa – Kościuszki – Sienkie-
wicza – Staszica – Powstańców 
– Chopina – Al. Niepodległości 

– Al. Armii Krajowej – Lipowa  
– Pogodna – Polna – Ceramicz-
na – Pogodna – Bolesława Prusa. 
Rolkarze będą musieli pokonać 
ją dwukrotnie. 

O bezpieczny przejazd zadba 
specjalistyczny zespół rolkarzy 
Nightskating Team, policja oraz 
straż miejska. Udział w przejeź-
dzie jest bezpłatny.

Przejazd wystartuje sprzed Pa-
łacu Ślubów o godz. 21.00. Zbiórka 
od 20.30 na pl. Jana Pawła II.  AZ

 A
N

N
A

 Z
W

O
LI

Ń
SK

A
 

 

BIEGANIE
Trwają przygotowania 
do największej biegowej 
imprezy w Milanówku. 
Siódma edycja Biegu 
STOnogi już za tydzień!

T o jedna z tych imprez, 
które na trwałe wpi-
sały się w kalendarz 
miasta-ogrodu i cie-

szą się nie niesłabnącą sympatią. 
Świadczy o tym choćby fakt, że 
na dwa tygodnie przed zawodami 
na liście startowej pozostało tyl-
ko 50 wolnych miejsc. Jeśli więc 
ktoś jeszcze nie zgłosił swojego 
udziału, a chce pobiec, to war-
to szybko dopełnić formalności.

W VII Biegu STOnogi za-
wodnicy wystartują na trzech 
dystansach: głównym 10-ki-
lometrowym (trasa posiada 
atest Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki) oraz na mniejszych 
3,3 kilometra dla dorosłych i 400 
metrów dla dzieci.

W tym ostatnim biegu nie 
ma opłaty startowej. Mali 

Bieg STOnogi już po raz siódmy!

uczestnicy otrzymają pamiąt-
kowe medale, których projekt 
przygotowała siedmioletnia  
Ala z Milanówka.

Początek imprezy 16 czerw-
ca, o godz. 11.00.

Tego dnia można spodziewać 
się utrudnień w ruchu w go-
dzinach 9.30-13.00 na ulicach: 

Mickiewicza, Starodęby (od Mic-
kiewicza do Jadwigi), Jadwigi 
(od Starodęby do Spacerowej), 
Spacerowa (od Jadwigi do Mic-
kiewicza), Wojska Polskiego, 
Podgórna, Kościuszki.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej biegu: www. 
sto-nogi.pl.  EL
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Przebudują Zimińskiej-Sygietyńskiej. Radni dołożyli pieniędzy
Pruszkowa. Ma obejmować wpro-
wadzenie ruchu dwukierunko-
wego na odcinku od ul. Prusa do 
al. Wojska Polskiego. Pojawią się 
pasy do skrętu w lewo w kierun-
ku ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej. W al. Wojska Polskiego od 
strony Utraty ma powstać nowe 
przejście dla pieszych.

Przetarg na przeprowadzenie 
tych prac został ogłoszony kilka 
tygodni temu. Wpłynęło pięć ofert, 
a najniższą cenę (na poziomie pra-
wie 5,5 mln zł) złożyła firma Efekt. 
Ta sama, która przed czasem wy-
budowała rondo na skrzyżowaniu 
Plantowej, Stalowej i Powstańców.

Przeszkodą w rozstrzygnięciu 
przetargu był jednak brak od-
powiednich środków finanso-
wych. Na jednej z poprzednich 

PRUSZKÓW
Na czwartkowej se-
sji radni Pruszkowa 
wprowadzili zmiany do 
tegorocznego budżetu. 
Pozwolą one zabez-
pieczyć finansowanie 
planowanej przez  
urząd miasta przebudo-
wy ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej.

P rzebudowa ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyń-
skiej to jedno z prio-
rytetowych zadań 

jakie wyznaczyły sobie władze 

sesji radni zarezerwowali na ten 
cel 1,5 mln zł. To za mało, aby in-
westycja mogła ruszyć. Stąd po-
nowne głosowanie w tej sprawie 
i czwartkowe zmiany w budżecie.

Po dość burzliwej dyskusji rad-
ni przyjęli uchwałę w tej spra-
wie stosunkiem głosów 14 „za”, 1 
„przeciw” i 8 wstrzymujących się.

Władze miasta zapowiadają 
walkę o pozyskanie dofinanso-
wania tej inwestycji z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Jeśli się to 
uda, miasto ze swojej kasy wyda 
na przebudowę mniej niż zabez-
pieczono w budżecie.

Prace na ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej mają ruszyć szyb-
ko. Proponowany w przetargu 
termin ich ukończenia to 30 li-
stopada tego roku.  EL
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MICHAŁOWICE

Kolejne podejście  
do budowy bloku socjalnego

Przypomnijmy. W ubiegłym roku władze gminy by-
ły już na ostatniej prostej od znalezienia wykonaw-
cy, który zająłby się budową budynku socjalnego przy  
ul. Sieradzkiej. Do przetargu wpłynęły dwie oferty, naj-
niższa mieściła się w zaplanowanym budżecie. Prze-
targ jednak unieważniono. Powód? Najkorzystniejsza 
oferta zawierała błąd w obliczeniu ceny, a w przypadku 
drugiej wykonawca nie wyraził zgody na wydłużenie 

terminu związania ofertą. Teraz władze gminy wracają do 
tej inwestycji. Przetarg został już ogłoszony. W bloku znaj-
dą się zaledwie cztery lokale. Mieszkania będą niewielkie, 
metraż nie przekroczy 40 m kw. W każdym z nich znajdzie 
się pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój, ła-
zienka, sypialnia. Dodatkowo na działce przy budynku za-
projektowano cztery miejsca parkingowe. Budynek ma 
być gotowy do 29 listopada tego roku.  AZ

PRUSZKÓW
Nie spełnił się naj-
czarniejszy scenariusz 
zakładający całkowite 
zamknięcie oddziału 
chorób wewnętrznych 
w Szpitalu Powiato-
wym na Wrzesinie. 
Interna działa, ale  
w bardzo ograniczo-
nym zakresie.

J eszcze kilka dni temu wy-
dawało się, że wstrzy-
maniu funkcjonowania 
oddziału wewnętrznego 

w pruszkowskiej lecznicy nie 
da się zapobiec. Przypomnij-
my, że miało się tak stać z po-
wodu odejścia kadry lekarskiej. 

31 maja był ostatnim dniem wy-
powiedzenia umów o pracę.

W ubiegłym tygodniu na nad-
zwyczajnej sesji rady powiatu 
pruszkowskiego przez ponad 
osiem godzin dyskutowano 
o sytuacji szpitala i możliwo-
ściach utrzymania funkcjono-
wania oddziału wewnętrznego. 
W międzyczasie dyrekcja pla-
cówki otrzymała też decyzję 
wojewody mazowieckiego który 
nie wyraził zgody na dwumie-
sięczne zamknięcie interny.

Jak więc sytuacja wygląda 
teraz? Oddział działa, jednak 
z dużymi ograniczeniami. – 
W związku z przejściem leka-
rzy Oddziału Wewnętrznego 
naszego szpitala do Szpitala 
Kolejowego im. Dr Roeflera 
w Pruszkowie (Spółka STO-
CER), co następuje z dniem 
1 czerwca 2019 r. zmuszeni 

jesteśmy znacząco ograniczyć 
(nie zawiesić) zakres działa-
nia Oddziału Wewnętrznego 
w Szpitalu Powiatowym SPZ 
ZOZ w Pruszkowie. Nie zosta-
wimy jednak naszych pacjen-
tów bez pomocy i uczynimy 
wszystko, aby byli bezpiecz-
ni i pozostawali pod opieką 
tych lekarzy, którzy zaofero-
wali pomoc, w tej niezwykle 
trudnej dla nas sytuacji – in-
formuje Tomasz Sławatyniec, 
dyrektor szpitala na Wrzesinie.

Jak dodaje, pacjenci prosze-
ni są o korzystanie z interny 
w Szpitalu Kolejowym.

Dalsze funkcjonowanie od-
działu zależy od tego, czy uda 
się uzupełnić wakaty lekarskie. 
Na stronie internetowej szpi-
tala zamieszczono ogłoszenia 
o pracy dla lekarzy internistów, 
specjalistów i rezydentów.  EL

Interna na Wrzesinie działa. 
W ograniczonym zakresie
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PIASTÓW
Rewitalizacja parku 
mieszczącego się przy 
ul. Sowińskiego w Pia-
stowie rozpoczęła się  
pod koniec marca.  
Po nieco ponad dwóch 
miesiącach prac widać 
między innymi nowe 
nasadzenia i ścieżki.  
To nie koniec zmian.

P ark położony jest po 
północnej stronie uli- 
cy Sowińskiego, mię- 
dzy ulicą a osiedlem. Do 

tej pory mieszkańcy mogli korzy-
stać tam z boiska i nieuporząd-
kowanego terenu zielonego. Już 
dziś zmiany widać gołym okiem, 
a prace jeszcze się nie zakończyły. 
Urząd miasta zaznacza, że wszyst-
ko przebiega zgodnie z planem.

– Od lipca będziemy mo-
gli cieszyć się nowym parkiem. 
Zainstalowano tam już nowe 

oświetlenie. Budowane są ciągi 
piesze. Sadzone są drzewa i krze-
wy. Przeprowadzono także prace 
pielęgnacyjne istniejących drzew 
i krzewów – informuje piastow-
ski magistrat.

To nie wszystko. Powstanie 
tam również boisko wielospor-
towe – do gry w piłkę nożną, ko-
szykówkę i siatkówkę. Całość 
zostanie ogrodzona piłkochwy-
tami. Wykonawca będzie musiał 

również przenieść kolidujące 
urządzenia fitness w inne miejsce. 
Na boisko będzie trzeba poczekać 
nieco dłużej niż na sam park. Kil-
ka dni temu ogłoszono przetarg 
w tej sprawie. Jednak maksymal-
ny termin realizacji tego zadania 
określono na 19 lipca tego roku, 
więc mieszkańcy powinni się cie-
szyć tym „aktywnym” miejscem 
przez większość nadchodzących 
wakacyjnych dni.  SO

Na jakim etapie są pracy  
w parku przy ul. Sowińskiego?

Zaadaptują budynek  
przy ul. Warszawskiej na żłobek

procedurę przetargową na za-
projektowanie i wykonanie prac 
budowlanych, czyli adaptację bu-
dynku przy ulicy Warszawskiej 
18a, w celu utworzenia publicz-
nego żłobka w Milanówku – po-
informował Piotr Remiszewski, 
burmistrz Milanówka.

Aktualnie na działce stoi czte-
rokondygnacyjny budynek. 
Niegdyś funkcjonowało w nim 
przedszkole. Później pojawił 
się pomysł, aby zaadaptować 
go na potrzeby Milanowskiego 

MILANÓWEK
Budynek znajdujący się 
przy ul. Warszawskiej 18a 
w Milanówku  
zostanie zaadaptowany 
na żłobek publiczny.

I nwestycja zostanie prze-
prowadzona w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
– Podpisując stosow-

ne dokumenty, uruchomiłem 

Centrum Kultury, ale zrezygno-
wano. Jeszcze w 2017 r. wykonano 
tam prace budowlane związa-
ne z termomodernizacją obiek-
tu. Teraz decyzją urzędu będzie 
mieścił się tam żłobek. Co więcej, 
milanowski magistrat otrzymał 
na ten cel ponad 1,5 mln zł dota-
cji z programu Maluch+.

Po remoncie, opiekę w willi przy 
ul. Warszawskiej znajdzie 52 ma-
luchów. Według założeń, zadanie 
ma zostać zrealizowane najpóź-
niej do 20 grudnia tego roku.  EL
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NOWE PLACÓWKI EDUKACYJNE W PRUSZKOWIE!

PoCeMon 
Pogodne Centrum 
Montessori
Szkoła Przedszkole 
Żłobek
ul. Powstańców 7A
05-800 Pruszków
tel. 660 670 306
kontakt@pocemon.pl

WPruszkowie powstaje  cen-
trum edukacji Montesso-
ri. Przy ul. Powstańców 
7A już od września swo-
ją działalność rozpczyna-

ją: niepubliczny żłobek, przedszole oraz 
szkoła podstawowa. To pierwsza w na-
szym mieście placówka edukacyjna za-
pewniająca opiekę i naukę dzieciom już 
od 1 roku życia w myśl edukacji Marii 
Montessori. 

Placówki prowadzoną tą metodą  są al-
ternatywą dla konwencjonalnych metod 
nauczania. W centrum zaintersowania sta-
wiają dziecko oraz jego potrzeby, sprawia-
ją, że sposób uczenia się staje się procesem 
indywidualnym dla każdego ucznia.

Czym się różni placówka 
montessoriańska 
od tradycyjnej?
Montessori reprezentuje całościowe podej-
ście do dziecka. Edukacja tradycyjna ma na 
celu głównie zdobywanie wiedzy.W syste-
mie Montessori dziecko ma wybór czasu, 
miejsca i rodzaju aktywności. W systemie 

tradycyjnym czas, miejsce i rodzaj aktyw-
ności są narzucane przez nauczyciela.

W Montessori każde dziecko uczy się we 
własnym tempie, zgodnie z indywidualnym 
planem rozwoju. W tradycyjnym naucza-
niu tempo pracy jest podyktowane moż-
liwościami większości grupy i podstawą 
programową, taką samą dla wszystkich.

Różnowiekowe grupy montessoriańskie 
przygotowują dziecko na różnorodność sy-
tuacji społecznych i edukacyjnych.

W Montessori dzieci uczą się poprzez 
pracę na konkretnych pomocach eduka-
cyjnych, przygotowanych w taki sposób, 
aby dziecko umiało powiązać abstrakcję 

z rzeczywistością. W systemie tradycyjnym 
dziecko uczy się poprzez zapamiętywa-
nie pojęć, często dla niego abstrakcyjnych.

 Nauczanie w Montessori skupia się na 
dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie 
na stopniach, karach i nagrodach obecnych 
w tradycyjnej metodzie.

Dlaczego wybrać 
Montessori?
Placówki montessoriańskie są doskona-
łą altenatywą dla kształcenia tradycyj-
nego. Żłobki, przedszkola oraz szkoły 
wyposażone są liczne pomoce rozwo-
jowe, które są odpowiedzią na tzw fazy 
wrażliwe u dzieci. Bardzo ważny jest też 
dobór własćiwej kadry, nauczycielskiej, 
która zorganizuje i zadba o odpowiednią 
przestrzeń. Wybierając Montessori inwe-
stujecie Państwo w przyszłość Waszych 
dzieci, pozwalacie im samodzielnie od-
krywać świat. Rozpoczynamy rekruta-
cję na rok szkolny 2019/2020 do Żłobka, 
Przedszkola oraz pierwszej klasy Szko-
ły Podstawowej. Po więcej informcji za-
praszamy na: www.pocemon.pl

PRUSZKÓW

Strażacki piknik  
i defilada

Już w najbliższą sobotę (8 czerwca) strażacy z po-
wiatu pruszkowskiego będą mieć swoje święto.  
Z tej okazji organizują piknik, defiladę wozów stra-
żackich i poczęstunek z grochówką w roli głównej. 
Powiatowy Dzień Strażaka w Pruszkowie co roku 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Świętowanie 
rozpocznie się od mszy w kościele św. Kazimie-
rza (godz. 12.00). Godzinę później uroczysty apel, 

wręczenie odznaczeń i awansów. Następnie ulicami 
Pruszkowa wruszy defilada strażacka. Wozy przeja-
dą ulicami: Kościelną, Berenta, Kraszewskiego, Pru-
sa, Armii Krajowej, Lipową, Kraszewskiego, Hubala. 
O godz. 15.00 na terenie przy kościele św. Kazimie-
rza rozpocznie się piknik. Główne atrakcje to pokaz 
sprzętu pożarniczego i pojazdów, a także degustacja 
strażackiej grochówki.  EL

R E K L A M A

MILANÓWEK
Podczas Festiwalu 
Otwarte Ogrody  
w Milanówku oprócz 
wielu innych ciekawych 
atrakcji odbędzie się 
piknik charytatywny  
dla Agnieszki,  
która zmaga się  
z rakiem piersi.

T ego nikt nie planuje. 
Przychodzi nagle i nie 
wiadomo skąd. Wieść 
o chorobie spadła jak 

grom z jasnego nieba. Agnieszka, 
mieszkanka powiatu grodziskie-
go usłyszała od lekarzy diagno-
zę – rak piersi. Teraz wymaga 
kosztownego i długiego leczenia. 

– Operacja, która uratuje mój 
jajnik, by potem nie dostawać 
przez kolejne 10 lat zastrzyków 
hormonalnych, rekonstrukcja 

W weekend pomagamy 
Agnieszce!

piersi, leki, wlewy witaminowe, 
fizjoterapia po usunięciu węzłów 
chłonnych, peruka i wiele innych 
zabiegów jest bardzo kosztow-
na – opisuje Agnieszka. – Mimo 
szczerych chęci i pomocy rodzi-
ny, nie damy rady sami – dodaje.

Już w najbliższą sobotę,  
8 czerwca będzie okazja, by po-
móc Agnieszce. Podczas Festiwalu 
Otwarte Ogrody w Milanówku od-
będzie się również piknik „Przy-
jaciele dla Agi”. Start o godz. 12.00 
na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Armii Krajowej przy 
ul. Literackiej 20.  Piknik 
rozpocznie się na sportowo 
od treningu funkcjonalnego. 
O godz. 13.00 pokaz kultury-
styczny, pół godziny później 
zumba, a o 14.30 koncert gwiaz-
dy „Must be the Music” Briany 
Allany. O godz. 15.30 odbędzie 
się występ dzieci ze szkoły mu-
zycznej, o 16.00 koncert i pa-
rada orkiestry OSP Nadarzyn. 

Licytacja charytatywna 
rozpocznie się o godz. 17.00. 
Godzinę później potańców-
ka na dechach! – W trakcie 
imprezy będziemy zbierać 
środki na leczenie naszej 
przyjaciółki Agnieszki, która 
walczy w nowotworem – pod- 
kreślają organizatorzy.

W trakcie pikniku dostęp-
nych będzie wiele atrakcji 
m.in. literia fantowa, food-
trucki i dmuchańce.

Ponadto w dalszym ciągu 
dostępna jest zbiórka na por-
talu: www.pomagam.pl.  SO
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Mediateka i Stawy 
Walczewskiego w plebiscycie

nasze dwa obiekty: Mediate-
ka i Stawy Walczewskiego. Gło-
sy można oddawać codziennie, 
podając swojego maila, imię 
i nazwisko. Po zagłosowaniu 
otrzymają państwo link na swoją 
skrzynkę pocztową, w celu po-
twierdzenia głosu. Głosujemy 
na dwa obiekty równocześnie 
– wyjaśnia grodziski magistrat.

Głosy na obydwa obiekty można 
oddawać na stronie internetowej: 
www.modernizacjaroku.pl.  EL

GRODZISK MAZ.
O tytuł „Moderniza-
cji roku” walczą dwie 
grodziskie inwestycje 
– Mediateka i Stawy 
Walczewskiego.  

Ogólnopolski konkurs 
w którym nagradza-
ne są najciekawsze 
przedsięwzięcia bu-

dowlane przeprowadzany jest od 
ponad 20 lat. W tym czasie mia-
no „Modernizacji roku” zyskało 
odpowiedni prestiż. Jeśli uwa-
żacie, że Mediateka i Stawy Wal-
czewskiego zasługują a ten tytuł, 
możecie pomóc w jego zdobyciu.

– W finale konkursu na „Mo-
dernizację roku” znalazły się 
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REGION

Zbadają zadowolenie 
pasażerów kolei

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi ankietę, 
w której pasażerowie mogą oceniać podróże po-
ciągami pod kątem bezpieczeństwa, punktualno-
ści, infrastruktury i wielu innych. To dobry sposób, 
aby zwrócić uwagę UTK na codziennie problemy 
podróżnych. – Ankieta składa się z kilkudziesięciu 
pytań, a na jej wypełnienie potrzeba kilkunastu mi-
nut. Informacje zebrane dzięki ankiecie pozwolą 

na określenie zagadnień, które – zdaniem pasażerów 
– wymagają największej poprawy. Dane te będą rów-
nież cennym źródłem informacji podczas opiniowania 
przez Prezesa UTK planów transportowych oraz umów 
o świadczenie usług publicznych (PSC) przygotowy-
wanych przez organizatorów publicznego transpor-
tu zbiorowego – informuje Urząd. Formularz będzie 
aktywny do 15 lipca. Znajdziecie go na utk.gov.pl. EL

ZAPRASZAMY: 
15 CZERWCA OD GODZ. 14:00 
16 CZERWCA OD GODZ. 12:00

15 i 16 czerwca 2019
OTRĘBUSY ul. Świerkowa 2

R E K L A M A

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 06.05.2019r. na wniosek Inwestora 
– zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów, w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie 
i rozbudowie ulic Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie, ul. Błotna na 
odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 0+586,38, ul. Ostatniego Tura 
na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 0+369,98 wraz z przebudową 
istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, 
gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat 
grodziski. Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140505_2.0010 Jaktorów - dz. nr ew.: 27, 124/12, 124/13, 124/2 (124/16, 
124/17), 126 (126/1, 126/2, 126/3), 127/1 (127/11, 127/12), 127/2 (127/9, 
127/10), 127/3 (127/7, 127/8), 127/4 (127/5, 127/6), 128/2 (128/3, 128/4), 129 
(129/1, 129/2), 131 (131/1, 131/2), 132 (132/1,132/2), 135/4 (135/7, 135/8), 
135/5 (135/9, 135/10), 135/6 (135/11, 135/12), 136/1 (136/5, 136/6), 136/3 
(136/7, 136/8), 136/4 (136/9, 136/10), 137 (137/1, 137/2), 138/1 (138/6, 138/7), 
139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141/3 (141/7, 141/8), 142/3 (142/8, 
142/9), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2), 147/2 (147/3, 147/4), 153/5, 
188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2, 190/3), 194, 195 
(195/1, 195/2, 195/3), 196/1 (196/5, 196/6) 197/1 (197/3, 197/4), 197/2 (197/5, 
197/6), 199/2 (199/3, 199/4), 205 (205/1, 205/2), 206/1 (206/5, 206/6), 211 
(211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 216 (216/1, 216/2), 219 (219/1, 219/2), 220 
(220/1, 220/2), 223/1 (223/3, 223/4), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 
228 (228/1, 228/2), 232/2 (232/5, 232/6), 236 (236/1, 236/2), 333 (333/1, 
333/2). 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).

O G Ł O S Z E N I E

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
    ul. Stefana  Batorego 23  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
                   tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 

                                  wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl                                                             
 

 

PRZEJAZDY RODZINNE  
W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019  

 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje,                  
iż w okresie wakacji letnich 2019 r. wprowadza tzw. 
„przejazdy rodzinne”. Z przejazdów tych może korzystać osoba 
dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do 
przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie 
ukończyło 16 roku życia.  Osoba ta może wówczas wykupić dla 
siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z 
powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie 
biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet 
jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową. 
Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we 
wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD. 
 Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla 

dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza                              
ją datownikiem kasy. 

 Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie 
uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym 
również w automatach biletowych) dokonuje 
samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie. 

 Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach 
oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu 
komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash),               
w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne 
oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach 
oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.  

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument 
stwierdzający wiek dziecka  
Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym 
dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie                   
z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty 
potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną). 
 

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać: 
 od godz. 15:00 dnia 19 czerwca 2019r. (środa) 
 do godz. 24:00 dnia 1 września 2019r. (niedziela) 

O G Ł O S Z E N I E

REGION
Radni sejmiku woje-
wództwa mazowiec-
kiego wprowadzili do 
tegorocznego budżetu 
przebudowę skrzyżowa-
nia drogi nr 719 z ulicami 
Piłsudskiego i Kolejową 
w Kaniach. 

W spomniana krzy-
żówka to jeden 
z newralgicznych 
punktów na ru-

chliwej trasie 719. W godzinach 
komunikacyjnego szczytu zjecha-
nie w lewo w stronę ul. Piłsudskie-
go lub Kolejowej utrudnia sznur 
aut z przeciwnej strony. Podobne 
problemy są w przypadku chęci 
włączenia się do ruchu na drodze 
wojewódzkiej. Nie wspominając 
już o pieszych, chcących prze-
dostać się na drugą stronę jezdni.

O przebudowę tego skrzyżo-
wania od dłuższego czasu za-
biegały władze gminy Brwinów. 
Gmina przygotowała nawet na 
swój koszt dokumentację pro-
jektową. Teraz na ten pomysł 
przychylnym okiem spojrzeli 
radni sejmiku województwa. - 
Celem zadania jest poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez przebudowę skrzyżo-
wania wraz z wymianą sygnali-
zacji świetlnej. Zadanie będzie 

Będzie przebudowa skrzyżowania 
z trasą 719 w Kaniach

realizowane przy współpracy 
z Gminą Brwinów. W ramach 
zadania przebudowane będzie 
skrzyżowania, zmodernizowa-
ny systemu oświetlenia. Zadanie 
jest realizowane w oparciu o do-
kumentację projektową opra-
cowaną przez Gminę w ramach 
porozumienia z SWM. Zadanie 
jest finansowane ze środków 
pozyskanych w ramach zmian 
w strukturze finansowania in-
nych zadań ujętych w planie 
wydatków majątkowych na rok 
2019 r. - czytamy w uchwale 
przyjętej 21 maja.

Szczegóły przedsięwzięcia 
zdradził na Facebooku burmistrz 
Arkadiusz Kosiński – Dotarły 

do nas bardzo dobre wiadomo-
ści z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Wprowadzono 
do planu inwestycyjnego no-
we zadanie pn. „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Pił-
sudskiego i ul. Kolejową w Ka-
niach”, rezerwując na ten cel 
1,7 mln zł. To bardzo ważna in-
westycja, która zwiększy bez-
pieczeństwo na tym niezwykle 
niebezpiecznym skrzyżowa-
niu, z którego korzystają niemal 
wszyscy kierowcy mieszkający 
w 2,2-tysięcznych Kaniach. Po 
realizacji tej inwestycji na jezdni 
ul. Warszawskiej przed skrzyżo-
waniem pojawią się dodatkowe 

pasy lewoskrętu, każdy o długo-
ści blisko 90 m, wzdłuż całego 
przebudowanego odcinka drogi 
na długości ok. 200 m zostanie 
wybudowana ścieżka rowero-
wa łącząca się z istniejącą ścież-
ką rowerową w ul. Piłsudskiego, 
w tym przejazd przez jezdnię ul. 
Warszawskiej i przez jezdnię ul. 
Piłsudskiego, na skrzyżowaniu 
zostanie wykonana sygnaliza-
cja świetlna, zostanie przebudo-
wana ul. Gościnna w granicach 
pasa drogi wojewódzkiej – po-
informował burmistrz.

Kolejnym krokiem do realizacji 
tej inwestycji będzie ogłoszenie 
przetargu na wykonanie prac. Do 
tematu będziemy wracać. EL
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MILANÓWEK

W lipcu wybory  
uzupełniające w Milanówku

Za nieco ponad miesiąc mieszkańcy okręgu wy-
borczego nr 9 w Milanówku będą głosować 
w wyborach uzupełniających do rady miasta. 
Mieszkańcy uzupełnią skład gremium po śmier-
ci wieloletniego radnego i wiceprzewodniczą-
cego rady Henryka Dąbka. Zagłosują 7 lipca  
w okręgu nr 9, który obejmuje północną granicę 
Milanówka od ulicy Podwiejskiej wzdłuż torów 

PKP, wschodnią granicę Milanówka, ulicę Brwi-
nowską (numery 2b – 2d) do ulicy Królewskiej 
oraz ulicę Długą. Lokal wyborczy czynny będzie  
w strażnicy OSP przy ul. Warszawskiej w godz. 
7.00-21.00. Do zdobycia jest jeden mandat. Po-
walczą o niego trzy komitety: KWW Projekt Mila-
nówek, KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego 
i KWW Razem Dla Miasta.  EL

NADARZYN 
Nadarzyński urząd ogło-
sił przetarg na budowę 
pumptracka w Starej 
Wsi oraz flowparku i pla-
cu zabaw w Strzeniówce. 
Wpłynęły trzy oferty. 

C oraz więcej terenów 
zielonych zostaje za-
gospodarowywanych 
w gminie Nadarzyn. 

W ubiegłym roku powstał te-
ren rekreacyjny w Wolicy, a w 
samym Nadarzynie nowy blask 
zyskał Pastewnik. Tym razem 
przyszedł czas na kolejne rejony 
gminy – Starą Wieś i Strzeniówkę.

Pumptrack to innymi słowy tor 
rowerowy, po którym można po-
ruszać się bez napędzania roweru, 
tylko dzięki balansowaniu ciałem. 
– Wykonanie pumptracka pla-
nowane jest w Starej Wsi przy ul. 

Tereny zielone w Starej Wsi  
i Strzeniówce wypięknieją 

Tarniny/Brwinowskiej, w zachod-
niej części działki. Do obiektu bę-
dzie prowadziła droga dojazdowa. 
Powstaną również chodnik i par-
king. Takie działania przewidziane 
są w pierwszym etapie prac. Nato-
miast drugi etap zakłada budowę 
boiska do piłki nożnej, świetlicy 
wiejskiej, placu zabaw oraz siłow-
ni zewnętrznej. Ale to przyszłość 
– powiedział nam Dariusz Zwo-
liński, wójt Nadarzyna.

Temat budowy terenu rekre-
acyjnego w Strzeniówce nabrał 
tempa wraz z momentem gdy 
gminie udało się pozyskać 3 ha 

gruntów od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. O tę ziemię 
samorząd starał się 13 lat. Na po-
czątku tego roku gmina otrzyma-
ła też dofinansowanie. Pozostało 
tylko znaleźć wykonawcę.

Jakie nowości pojawią się 
w Strzeniówce? – Przy ul. Dział-
kowej powstanie plac zabaw, który 
będzie wygrodzony ogrodzeniem 
systemowym panelowym. Teren 
zostanie wyposażony w nawierzch-
nię bezpieczną i zestaw certyfiko-
wanych zabawek stałych. Z myślą 
o starszych dzieciach pojawi się 
flowpark. Teren zostanie również 

wyposażony w ławki i kosze na 
śmieci – odpowiada Zwoliński.

Flowpark to coś w rodza-
ju parku linowego z różny-
mi przeszkodami.

Znane są już oferty jakie 
wpłynęły. Przetarg został po-
dzielony na dwa zadania – jed-
no dotyczy Starej Wsi, drugie 
Strzeniówki. Choć złożono trzy 
oferty, to tylko jedna odpowiada 
obydwu częściom, firma Sor-
ted zaproponowała 988 tys. zł 
za zagospodarowanie tere-
nu w Strzeniówce i 482 tys. zł 
za teren w Starej Wsi. Kolejne 
dwie firmy Apis Polska i Novum 
zgłosiły oferty tylko na Strze-
niówkę, które wynoszą odpo-
wiednio 780 tys. zł i 854 tys. zł. 
Trwa weryfikacja formalna. 
To czy uda się rozstrzygnąć 
przetarg dowiemy się wkrótce.

Według dokumentacji prze-
targowej termin zakończe-
nia prac to 30 października  
tego roku.  SO
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Przebudowa ważnego skrzyżowania 
w Ruścu i utrudnienia

przejścia dla pieszych umieszczo-
ny zostanie azyl (sztuczna wyspa).

W związku z inwestycją od 11 
czerwca 2019 roku planowane 
są roboty drogowe. Utrudnie-
nia w ruchu potrwają do 23 lipca 
2019 roku. Objazdy prowadzone 
będą: Al. Katowicką, ul. Przemy-
słową, ul. Młochowską i ul. Ma-
zowiecką. Całkowite zamknięcie 
skrzyżowania planowane jest po 
zakończeniu roku szkolnego.

Wykonawcą jest firma Fal-Bruk. 
Koszt realizacji umowy wyniesie 
979 080 zł.  SO

NADARZYN

Przebudowane  
zostanie skrzyżowanie 
al. Kasztanowej,  
ul. Osiedlowej i Młodo-
ści w Ruścu. Kierowcy 
pojadą objazdami. 
Utrudnienia rozpoczną 
się 11 czerwca.

Prace budowlane zakładają 
wykonanie pasa do skrę-
tu w lewo w ul. Osiedlo-
wą oraz pasa włączenia 

w lewo z ul. Osiedlowej, w stro-
nę Młochowa. W miejscu zatok 
autobusowych zostaną wybudo-
wane tzw. perony. Oczywiście pra-
ce będą dotyczyły również samej 
jezdni. W miejscu wyznaczonego 
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PRUSZKÓW

Nielegalna uprawa konopi  
w mieszkaniu

Pruszkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, któ-
ry w mieszkaniu urządził nielegalną uprawę konopi 
indyjskich. – W mieszkaniu 37-latka policjanci zna-
leźli specjalnie przygotowany do hodowli namiot. 
W nim właśnie dojrzewały rośliny, z których można 
było później uzyskać marihuanę. Policjanci zabez-
pieczyli kilka krzaków – informuje podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 

Policji w Pruszkowie. Namiot był specjalnie przystoso-
wany do prowadzenia tego typu hodowli. Miał zamon-
towane oświetlenie i system nawiewu. Z tej domowej 
uprawy 37-latek trafił prosto do aresztu – W dalszej 
kolejności mężczyzna trafił na przesłuchanie, gdzie 
usłyszał zarzut karny nielegalnej uprawy konopi – do-
daje podkom. Kańka. Mężczyźnie przyznał się do za-
rzutów i dobrowolnie poddał karze.  EL

PRUSZKÓW
Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowi-
ska przedstawił osta-
teczny wyniki badań 
próbek pobranych  
z Utraty po pojawieniu 
się na rzece dużej  
ilości piany. Okazuje 
się, że nie doszło  
do żadnego  
poważnego skażenia.

W piątek, 17 maja, na 
wysokości szpita-
la w Tworkach na 
Utracie pojawiła 

się piana. Było jej tak dużo, że 
przykryła rzekę na całej szero-
kości. Na miejscu pojawiły się 

wszystkie służby: policja, straż 
miejska, straż pożarna, przed-
stawiciele inspektoratu ochro-
ny środowiska i władz miasta. 
Ta mobilizacja nie dziwi – wi-
dok był naprawdę niecodzien-
ny, a obawy o skutki dla ludzi 
i zwierząt poważne.

Już ze wstępnych badań prze-
prowadzonych przez WIOŚ 
wynikało, że zagrożenia dla 
mieszkańców nie ma. Śnięte ry-
by, które przez kilka dni można 
było obserwować w Utracie nie 
zostały otrute. Miały paść ofia-
rą tzw. przyduchy, czyli braku 
tlenu. Potwierdzają to też naj-
nowsze, pełne już wyniki analizy 
laboratoryjnej próbek z Utraty.

Wojewódzki Inspektor Och- 
rony Środowiska nadesłał osta-
teczne wyniki badań zanie-
czyszczenia Utraty, na której 
17 maja pojawiły się nietypo-
we ilości piany niewiadomego 

pochodzenia. Wynika z nich, 
że efekt spienienia mógł po-
wstać na skutek wpuszczonych 
do rzeki ścieków z pralni lub 
z myjni. Ustalenia dokonane na 
podstawie badań pobranych 
próbek, wykonanych w tere-
nie nie wskazały na bezpo-
średnie zagrożenie dla ludzi. 
Analizując przebieg Utraty pod 
kątem możliwości wylotu te-
go typu ścieków bezpośrednio 
do rzeki na terenie Pruszkowa, 
należy wyciągnąć wniosek, że 
w tej części Utraty, gdzie zlo-
kalizowano silne spienienie 
rzeki nie występują obiekty, 
które mogłyby generować takie 
ścieki. Informacja WIOŚ prze-
kazująca wyniki badań labora-
toryjnych została skierowana 
do Komendy rejonowej Poli-
cji oraz do Gminy Michałowi-
ce – informuje pruszkowski  
urząd miasta.  EL

Woda w Utracie czysta.  
Nie ma skażenia
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Pumptracki na ostatniej prostej 
BRWINÓW

Postępują prace  
przy budowie  
torów rowerowych, 
nieopodal ul. Piłsud-
skiego w Brwinowie. 
Urząd planuje  
otwarcie na  
początku lipca.

Postępy widać nie-
mal z dnia na dzień. 
Tylko w ostatnich 
kilku dniach wyko- 

nawca zdążył ułożyć alejki  
na dojściach do obydwu to-
rów rowerowych. Położo-
no również trawę z rolki na 
skarpach i obsiano trawą po-
zostałe tereny zielone. We- 
dług zapowiedzi, w nadcho- 
dzących dniach zostaną za-
instalowane lampy oświetle- 
niowe. Później pozostaną już  
prace wykończeniowe. 

Pozostaje tylko jedno py-
tanie, kiedy będzie można 
korzystać z pumptracków? 
– Odbiór robót planujemy 
w tygodniu po 17 czerwca... 
Potem formalnie musimy uzy-
skać decyzję pozwolenia na 
użytkowanie od powiatowe-
go inspektora nadzoru bu-
dowlanego. Spodziewam się 
jednak, że przy tak prostym 
obiekcie nie potrwa to dłu-
go i od początku lipca oby-
dwa nasze tory pumptracków 
będą mogły być normalnie 

wykorzystywane – informu-
je Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. 

Będą to dwa tory, easy 
pumptrack i mini pumptrack. 
Ten pierwszy to dobrze wy-
profilowany tor, po którym 
można poruszać się bez pe-
dałowania, jedynie poprzez 
balans ciała. Ten drugi bę-
dzie podobny, tylko mniejszy. 
Po torach można poruszać 
się nie tylko na rowerze, ale 
i na deskorolce, hulajnodze 
lub rolkach.  SO
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PRUSZKÓW
Całodniowa impre-
za pełna atrakcji dla 
młodszych i starszych, 
a na koniec wspólna 
zabawa przy dobrej 
muzyce – to propozy-
cja pruszkowskiego  
Liceum im. Tomasz 
Zana na spędzenie 
soboty, 8 czerwca.

P rogram pikniku pę-
ka w szwach. Będą 
atrakcje sportowe, 
ciekawa dyskusja, 

warsztaty, koncerty i prze-
gląd artystyczny. Blok spor-
towy obejmować będzie mecz 
koszykówki „Zan kontra reszta 

Pruszkowa” (w każdej dru-
żynie zarówno oldboye, jak 
i uczniowie), konkurs rzutów 
osobistych w kategorii kobiet 
i mężczyzn, spotkanie kole-
żeńskie środowiska koszykar-
skiego z Pruszkowa. Początek 
o godz. 9.30.

O godz. 11.30 rozpocznie się 
otwarta dyskusja na temat moż-
liwości i barier współczesnej 
medycyny, znaczeniu wiary 
w procesie powrotu i utrzy-
mania zdrowia, a także trudów 
i atrakcyjności zawodu lekarza 
oraz systemu kształcenia mło-
dych ludzi. Od godz. 13.30 bę-
dzie można podziwiać wystaw 
obrazów Wacława Prusaka, wie-
loletniego profesora plastyki 
w LO im. T. Zana oraz twór-
cy Sali Pompejańskiej w sta-
rym budynku LO im. T. Zana, 
a także Jana Gołębiewskiego 

artysty plastyka, absolwenta LO  
im. T. Zana. Artyści poprowa-
dzą warsztaty plastyczne, a dla 
wyróżnionych autorów prac 
przewidziano nagrody.

Około godz. 16.30 zapla-
nowano ogłoszenie wyników 
Konkursu Twórczości Lite-
racko-Poetyckiej oraz Wokal-
no-Recytatorskiej pod hasłem 
„Tu w Zanie zaczynał Wojtek 
Młynarski” i występ laureatów. 
Z recitalem wystąpi też Elżbie-
ta Marciniak.

O godz. 17.30 rozpocznie 
się koncert Sinfonia Viva pod 
dyrekcją Bogdana Olędzkiego 
oraz Tomasza Radziwonowicza. 
O 19.30 wystąpi Warszawskie 
Combo Taneczne Janka Mły-
narskiego.

To wszystko 8 czerwca w sie-
dzibie L.O. im Tomasza Zana 
w Pruszkowie.  EL

Piknik w liceum Zana
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Michałowice dołożą  

do przebudowy Pruszkowskiej

zdecydowały się władze Gminy 
Michałowice. – To zadanie, które 
miało być realizowane w ubie-
głym roku. Z uwagi na to, że dwa 
przetargi nie doszły do skutku 
to zadanie jest przeniesione na 
rok bieżący, z tym że teraz cho-
dzi już o to, by zawrzeć z powia-
tem pruszkowskim konkretną 
umowę finansową – zaznaczał 

MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
przekaże 1 mln zł  
na przebudowę  
ul. Pruszkowskiej  
w Granicy. Inwestycje 
przeprowadzi zarząd-
ca drogi, czyli Powiat 
Pruszkowski.

P ruszkowskie staro-
stwo od dawna planu-
je przebudowę ciągu 
ulic Pruszkowskiej 

i Komorowskiej. Inwestycja jest 
bardzo kosztowna, dlatego ma 
być prowadzona etapami. Na 
wsparcie realizacji tego zadania 

na sesji Jerzy Sierak, zastępca 
wójta Gminy Michałowice.

Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na przebudowę skrzyżowania 
z ul. Lawendową oraz wymianę 
nakładki na odcinku ul. Prusz-
kowskiej pomiędzy torami WKD 
a rondem w Komorowie.

Radni wyrazili zgodę na  po-
moc finansową dla powiatu.  AZ
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INFORMACJA  
o przetargu w trybie licytacji 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, ogłasza prze-
targ publiczny w trybie licytacji na:

,,sprzedaż samochodu osobowego, stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego”

Marka, model Nr  
rejestracyjny

Rok 
produkcji

Przebieg  
(km)

Cena  
wywoławcza Wadium

Skoda Superb III WPR 89888 2016 37466 85 000 zł 8 500 zł

Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. o godzinie 1400 w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30. Ogłoszenie 
o przetargu umieszcza się na urzędowej tablicy informacyjnej oraz stronie interne-
towej www.bip.powiat.pruszkow.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod  
nr tel. 22 7381413-15. 

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.

Przerwa technologiczna  
na grodziskim basenie

W czerwcu kryty basen w Grodzisku Mazowieckim 
zostanie tymczasowo zamknięty. 22 czerwca odbę-
dzie się otwarcie kąpieliska na Stawach Walczew-
skiego. Dzień później mieszkańcy Grodziska stracą 
możliwość korzystania z miejskiej pływalni „Wodnik 
2000”. – Zamierzamy tak skorelować zamknięcie 
basenu i jednocześnie otwarcie kąpieliska na Sta-
wach Walczewskiego, aby mieszkańcy nie zostali 

pozbawieni atrakcji wodnych w okresie letnim. Niestety 
musimy wyłączyć z użytkowania grodziski basen na oko-
ło sześć tygodni. Przez ten czas zamierzamy wymienić 
cały system wentylacji, który ma już wiele lat i nie jest 
wydajny. Uogólniając, chodzi o urządzenia, które napo-
wietrzają wnętrze basenu i tworzą odpowiednią florę 
bakteryjną – wyjaśnia Mariusz Smysło, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim.  SO

GRODZISK MAZ.

Plejada gwiazd, piękne 
stroje, sesje fotogra-
ficzne – pierwszy letni 
pokaz charytatywny 
„Gwiazdy Dzieciom  
– Lato Czeka” odbył się 
w niedzielę 26 maja  
w Grodzisku Mazowiec-
kim. Sprawdźcie jak było. 

M alownicza sce-
neria grodziskich 
Stawów Walczew-
skiego okazała się 

idealnym tłem do zorganizo-
wania letniego pokazu mody. 
Pokazu tworzonego z myślą 
o dzieciach. Celem imprezy 
jest zapewnienie małym mo-
delom nowych ubrań, a także 

wyjazdu na upragnione waka-
cje. – Ubrania trafią do dzieci 
z ubogich rodzin, które wskazał 
grodziski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Dzieciom ufundujemy 

zaprezentowali się świetnie i nie 
stresowali się wyjściem na wy-
bieg oraz aparatami reporterów.

Dzieci ubrały firmy: MyPrin-
cess, MałaMi, Besta Plus Retail. 
Gwiazdy wystąpiły w kreacjach 
i dodatkach: Reserved, Patrizia 
Aryton, Femestage by Ewa Min-
ge, Kelly Clothing, Tono, Tagua, 
Terrastyll, Crocs, Carinii, RISK 
Made in Warsaw, Be by Błasiak, 
New Men, Kapelusze Panam-
skie, Paulayascoolski. Nagro-
dy od CHICCO, torebki Karen 
i Chiara, kosmetyki BIO DERMIC.

To jednak nie wszystko. Fir-
ma St. Majewski z Pruszkowa 
dla wszystkich dzieci biorących 
udział w pokazie przygotowa-
ła kreatywne zestawy upomin-
ków od Bambino a w nich kredki 
bambino, kredki szkolne trój-
kątne, plastelina, farby plaka-
towe, nożyczki, klej w sztyfcie,  
zeszyt i pędzelki.  AZ

Pokaz „Gwiazdy Dzieciom  
– Lato Czeka” za nami

też wyjazdy wakacyjne – mówi 
nam Hanna Głowacka, organi-
zatorka pokazu.

Na wybiegu wystąpili Edy-
ta Herbuś, Katarzyna Glinka, 

Agnieszka Więdłocha, Małgo-
rzata Tomaszewska, Elżbieta 
Romanowska, Michalina So-
sna, Katarzyna Ptasińska, Ka-
rol Strasburger i Robert El Gendy.  

Wszystkie gwiazdy zaprezen-
towały się razem z dziećmi. 
I to właśnie dzieciom należą się 
ogromne brawa za profesjona-
lizm. Małe modelki i modele 
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GRODZISK MAZ.

Wakacyjne remonty  
w grodziskich szkołach

W Grodzisku trwa budowa hali sportowej przy 
szkole podstawowej nr 5 i nowego skrzydła dla 
podstawówki nr 2. Okazuje się jednak, że istnieją-
ce budynki obu placówek także czeka remont i to 
już w wakacje. Grodziski magistrat ogłosił przetarg 
na przeprowadzenie prac w „dwójce” i „piątce”. 
Zakres remontu przy ul. Zondka obejmuje przebu-
dowę kuchni i stołówki, remont szatni, wykonanie 

nowej posadzki w trzech salach lekcyjnych. W podsta-
wówce nr 2 planowana jest wymiana instalacji zasila-
jącej, montaż podwieszanych sufitów akustycznych, 
wykonanie instalacji oświetleniowej. W obu placów-
kach prace mają zakończyć się w sierpniu tego roku, 
czyli jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego. Jednocześnie przy „dwójce” powstaje nowego 
skrzydło, przy „piątce” hala sportowa.  EL

REGION
Rozpoczęła się kolejna 
edycja kampanii „Kręć 
kilometry”. Jej uczestni-
cy jeżdżąc na rowerach 
walczą o nagrody i tytuły 
dla wybranego miasta.

K ilometry kręcone są 
w ten sposób od 2012 
roku. To największa 
rywalizacja rowero-

wa w Polsce, której uczestni-
cy od pierwszej edycji łącznie 
przejechali ponad 145 mln ki-
lometrów. Według szacunków, 
zredukowano dzięki temu ślad 
węglowy (czyli ilość emitowa-
nego do atmosfery dwutlenku 
węgla) o 48 tys. ton, ponadto 
przy zmianie z czterech na dwa 
kółka uczestnicy zaoszczędzili 
łącznie 120 mln zł.

O co walka toczy się w tym 
roku? 50 miast, które wykręcą 
najwięcej kilometrów otrzyma 
czujniki smogu. Czujniki te będą 
przekazywać na bieżąco informa-
cje o stanie powietrza. Odczyty 
z czujników zostaną udostęp-
nione w formie open data, czyli 
do odczytu online w wielu apli-
kacjach mobilnych.

Stworzono dwa rankingi. Czuj-
niki otrzymają miasta do 50 tys. 
mieszkańców. Natomiast o tytuł 
#NajbardziejRoweroweMiasto 
walczą wszystkie miasta, w tym 
te największe. Sprawdźmy jak na 
ten moment wyglądają wyniki. 
W chwili publikacji tego artyku-
łu największe szanse na zostanie 
najbardziej rowerowym miastem 
ma Gdańsk. Przejechano tam po-
nad 67,8 tys. km. Na drugim miej-
scu jest Warszawa (62,5 tys. km), 
a na trzecim Poznań (55 tys. km). 
Niestety, szanse gmin z powiatów 

grodziskiego lub pruszkowskie-
go na uzyskanie tytułu najbardziej 
rowerowego miasta są małe. Naj-
bliżej, bo na szesnastym miejscu 
jest Grodzisk Maz. z wynikiem 
blisko 16 tys. km. Pruszków zaj-
muje 81. miejsce – z wynikiem 
niespełna 3 tys. km.

Natomiast na zdobycie czuj-
ników smogu największe szan-
se mają dwie gminy z powiatu 
grodziskiego. Na tę chwilę ósme 
miejsce należy do Grodziska Ma-
zowieckiego (prawie 16 tys. km), 
19-te do Milanówka (4,5 tys. km). 
Reszta plasuje się daleko w tyle... 
Natomiast na pierwszym miejscu 
jest Wałcz (39 tys. km), na drugim 
Prudnik (31 tys. km), a na trze-
cim Międzychód (29,5 tys. km).

Jednak warto zauważyć, że 
wyniki zmieniają się dynamicz-
nie. Zatem nic nie jest jeszcze 
przesądzone! Zatem siadajcie 
na rowery i kręćcie.  SO

Które miasto wykręci najwięcej 
kilometrów i zwycięży?
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Uwaga na fałszywe maile. 
Podszywają się pod policjantów

wiadomościach wysyłanych rze-
komo przez funkcjonariuszy 
Policji informujemy, że Polska 
Policja w przesyłanych, drogą 
elektroniczną, wiadomościach, 
nigdy nie wysyła żadnych linków 
do stron, czy też spakowanych 
plików, które odbiorca powi-
nien sam rozpakować. Każdą 

PRUSZKÓW
Pruszkowscy munduro-
wi ostrzegają internau-
tów przed oszustami, 
którzy podszywając się 
pod policję rozsyłają 
maile z niebezpieczną 
zawartością. 

M aile mogą wyłudzać 
dane, instalować 
złośliwe oprogra-
mowanie, spowo-

dować naprawdę duże szkody. 
Policja ostrzega, aby tego typu 
wiadomości potraktować z du-
żą ostrożnością. Szczególnie, że 
w przypadku prawdziwych maili 
od policji nie znajdziemy w nich 
żadnych linków ani plików.

– W związku z pojawiającymi 
się telefonami i wiadomościami 
od obywateli o otrzymywanych 

taką otrzymaną informacje na-
leży potraktować z ostrożno-
ścią jako potencjalną wiadomość 
mogącą w załączniku (bądź lin-
ku) zawierać złośliwe oprogra-
mowanie – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.  EL

Wrócił po zapomnianą saszetkę,  
ale pieniędzy w środku już nie było…

D o sytuacji doszło na 
terenie gminy Mi-
chałowice. – Po-
krzywdzony zostawił 

w toalecie saszetkę z pieniędzmi. 
Kiedy zorientował się, że jej nie 
ma wrócił i zabrał ją nie spraw-
dzając zawartości. W chwili gdy 

MICHAŁOWICE
Jeden z kierowców 
przez nieuwagę  
zostawił saszetkę  
z pieniędzmi  
w budynku stacji  
paliwowej.  
Gdy zorientował  
się, wrócił  
i wziął ją. Później  
okazało się,  
że ktoś opróżnił jej  
zawartości...

miał się rozliczyć za kurs okaza-
ło się, że saszetka jest pusta – in-
formuje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Mężczyzna zawiadomił o tym 
fakcie komisariat policji w Mi-
chałowicach. Dzielnicowy uzy-
skał informację, że za kradzieżą 
stoi pracownik firmy ochroniar-
skiej. Zweryfikowano to z mo-
nitoringiem, w wyniku czego 
44-letni ochroniarz został za-
trzymany. Mężczyzna przyznał 
się i oddał zabrane pieniądze.

Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.  SO

Poszukujemy starych zdjęć! Zgłoś się!
sprzeda kilku lat trudno nie 
wpaść w nostalgiczny nastrój. 
Historia ukryta na kawałku 
obrazka bywa zadziwiająca, 
ciekawa, wzbudzająca za-
chwyt. Często z pozoru pro-
ste i wydawałoby się łatwe 
w odbiorze zdjęcie, na tle 
którego widzimy, być może 
postać, może budynek lub 
cokolwiek innego, skrywa 
przeróżne tajemnice. Czy zo-
stało wykonane przed waż-
nym wydarzenie, w trakcie 
jego trwania, albo po prze-
życiach nie do opisania?

Wspólnie z naszymi czy-
telnikami chcemy stworzyć 
archiwum dawnych foto-
grafii. Pokażmy wszystkim, 

REGION
Redakcja WPR24.pl  
zamierza zrealizować 
cykl artykułów o tematy-
ce historycznej. Chcemy 
przedstawić dawne, 
zapomniane już oblicza 
miast. Posiadasz w swo-
im albumie fotografie 
sprzed 20-, 30-, 40-tu,  
a może i więcej lat? 
Zwróć się do nas.

S tare zdjęcia wzbu-
dzają emocje, cza-
sami bardzo silne. 
Patrząc na fotografię 

a zwłaszcza młodszym poko-
leniom, jak wyglądał Prusz-
ków w latach 50-tych lub 
80-tych. Z pewnością Gro-
dzisk Mazowiecki miał zupeł-
nie inny charakter 30 czy 60 
lat temu. Inne miejscowości 
z pewnością czekają na od-
krycie tajemnic fotograficz-
nych. Kiedyś było ogromne 
pole, a dziś jest totalnie za-
budowany teren? Pokaż to!

Fotografie można przy-
nosić do naszej redakcji 
w Pruszkowie przy ul. Nie-
całej 10/2 lub nadsyłać drogą 
mailową, na adres: kontakt@
wpr24.pl. Jesteśmy pewni, że 
ciekawych zdjęć są setki. Cze-
kamy na Wasze zgłoszenia!

Kurtyny wodne pojawią się  
w Pruszkowie

miasta szykują możliwość ochło-
dy pod kurtynami wodnymi.  
- Na terenie miasta ustawimy 
trzy zraszacze. Mamy o tyle do-
brą sytuację, że są to nasze insta-
lacje, zakupione w zeszłym roku. 
Chciałbym, żeby pojawiły się one 
w rejonie ul. Kraszewskiego czyli 
w centrum, na terenie Żbikowa 
tam gdzie w ubiegłym roku i trze-
ci na osiedlu Staszica. Szukamy 

PRUSZKÓW
Nadeszły naprawdę 
gorące dni i wiele  
wskazuje na to, że upal-
na aura utrzyma się 
długo. Odrobinę  
wytchnienia mieszkań-
com Pruszkowa mają 
umożliwić kurtyny 
wodne, które wkrótce 
pojawią się w trzech 
punktach miasta. 

O d kilku dni mamy 
prawdziwie letnią 
aurę. Termometry 
pokazują od 25 do 

29 stopni, a z prognoz wynika 
że przyszły tydzień będzie jesz-
cze cieplejszy. Kulminacja ma 
nastąpić we wtorek, 11 czerw-
ca. Wówczas temperatura mo-
że wynieść nawet 32 stopnie, 
oczywiście w cieniu...

Dla zmęczonych upałem 
mieszkańców Pruszkowa władze 

teraz technicznych możliwości 
podłączenia, czekamy na decy-
zję MPWiK, ponieważ sieć nale-
ży do nich. Jeśli tylko dostaniemy 
zielone światło, jesteśmy gotowi 
- mówi nam Paweł Makuch, pre-
zydent Pruszkowa.

Jak dodaje, miasto planuje za-
kup dodatkowych dwóch tego ty-
pu kurtyn, które również pojawią 
się na ulicach Pruszkowa.  AZ
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Stowarzyszenie K40 oraz Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski

zapraszają  na  
 

więcej informacji: www.powiat.pruszkow.pl
www.k40.org.pl

Sala audytoryjna Centrum Kultury i Sportu
w Pruszkowie ul. Bohaterów Warszawy 4

czytają:

Krystyna Tkacz
Jerzy Schejbal

23 CZERWCA
godz. 12:00

wstęp wolny
liczba miejsc ograniczona

śpiew: Katarzyna Łochowska, fortepian: Marcin Mazurek
scenariusz: Ewa Telega, producent wykonawczy: Lucyna Kowalska

Sponsor generalny K40

SZARP PAN BAS
JEREMI PRZYBORA I JERZY WASOWSKI
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Spotkanie ze sztuką  
w Michałowicach i Komorowie

Wójt Gminy Michałowice, 
Małgorzata Pachecka, 
Stowarzyszenie Przyjazne 
Jutro oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie zapraszają 
na wernisaż wystawy 
„Art. Inspiracje”  
(14 czerwca, godz. 18:00).

K ilka tygodni temu w sa-
li multimedialnej Urzę-
du Gminy Michałowice 
miało miejsce uroczyste 

otwarcie przeglądu Artystyczne 
Inspiracje, wystawy gromadzącej 
prace przeszło trzydziestu mala-
rzy mieszkających w całej gminie 
Michałowice. 

Do przeglądu trafiły prace arty-
stów o różnym stażu, część z nich 
to malarze i graficy z wielkim do-
robkiem, mający na koncie ogólno-
polskie i międzynarodowe wystawy, 
a część to początkujący adepci sztu-
ki, jak i pasjonaci zajmujący się ma-
larstwem obok swojej codziennej 
aktywności zawodowej.

Na początku wystawy Domini-
ka Małgowska powiedziała kilka 
słów o samym pomyśle, po czym 
zaprosiła na scenę wszystkich ar-
tystów pokazujących swoje dzieła 
na wernisażu. Później, jak to na 
wernisażach, był poczęstunek 
i długie rozmowy w kuluarach - 
wydarzenie z pewnością spełniło 
swoją rolę integracyjną.

Wystawę można było podzi-
wiać do końca 7 czerwca w lob-
by i korytarzach Urzędu Gminy 
Michałowice, następnie zosta-
ła przeniesiona do Biblioteki  
Publicznej Gminy Michałowice  
(ul. Raszyńska 34).  Z kolei 14 czerwca  
w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Marii Dąbrowskiej w Komo-
rowie (ul. Kraszewskiego 3) odbę- 
dzie się uroczysty wernisaż wy-
stawy, po którym prace będzie 
można oglądać do 28 czerwca. 

Warto przyjść na wernisaż, bo 
jest to rzadka okazja do spotka-
nia z artystami, którzy wysta-
wiają swoje dzieła. Z pewnością 
wystawa jest na najwyższym 
światowym poziomie i nieje-
den europejski samorząd może 
tylko pozazdrościć Gminie Mi-
chałowice takich mieszkańców!
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Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Muzeum w Stawisku – nowe otwarcie 
Stawisko to jedno 
z najbardziej interesujących 
miejsc – muzeów w naszym 
kraju. Przez prawie 60 lat 
było domem wybitnego 
pisarza Jarosława 
Iwaszkiewicza i jego żony 
Anny. Od 35 lat jest tu 
Muzeum ich imienia, 
które przyciąga liczne 
grupy zwiedzających, 
a także artystów, ludzi 
nauki; urzeka niezwykłą 
atmosferą, klimatem, 
cennymi zbiorami. 

Stawisko, to także szczerze odda-
ny temu miejscu, choć niewielki 
liczebnie zespół pracowników, 
otwartych na przybywających tu 

gości. Przed 4 laty żegnali mnie jako od-
chodzącego dyrektora wręczając wiersz, 
który - jak zaznaczyli – napisali w poczu-
ciu dotkliwego osierocenia. Sentyment do 
miejsca i związanych z nim ludzi sprawił, że 
postanowiłam do Stawiska wrócić. Po wy-
granym w kwietniu br. konkursie na stano-
wisko dyrektora, ogłoszonym przez Starostę 
Grodziskiego, chcę przekazać tą drogą in-
formacje na temat najbliższych planów.

Najistotniejsze będą przedsięwzięcia 
służące zachowaniu oryginalnej substan-
cji Stawiska jako obiektu zabytkowego. 
Przypomnę, że w latach 2008-2013 wy-
konaliśmy tu gruntowne prace remonto-
we za pozyskane przez Starostwo Powiatu 
i Muzeum środki unijne (główna nagro-
da Sybilla dla Stawiska w prestiżowym 
ogólnopolskim konkursie muzeów była 

dowodem uznania dla wykonanej pra-
cy). Po 4-letniej przerwie wznawiamy 
niezbędne prace w zakresie konserwacji 
obiektu i zbiorów. Wkrótce przystąpimy 
do renowacji unikatowych, drewnianych 
tarasów, od ponad roku niedostępnych 
dla użytkowania. W wakacje postaramy się 
wykonać renowację podłóg, przynajmniej 
w pomieszczeniach na parterze. Potrzeb 

jest bardzo wiele; chcemy m.in. zmienić 
stronę internetową (nieco archaiczną, 
w formie sprzed wielu lat), opracować 
system identyfikacji wizualnej, wydać 
informatory o Muzeum, których nakła-
dy są od dawna wyczerpane.

W zakresie działalności kulturalnej de-
klarujemy powrót do koncepcji przedsię-
wzięć dwuczłonowych, łączących spotkania 
literackie, wystawy, prelekcje z muzyką 
(krótki koncert kameralny poprzedzają-
cy większość prezentowanych wydarzeń). 
Ich muzyczne wzbogacanie to odpowiedź 
na coraz liczniejsze Państwa głosy, wyra-
żające oczekiwanie takiej formy spotkań. 
To także szacunek dla tradycji Domu, ta-
lentów i zainteresowań Jarosława i Anny 
Iwaszkiewiczów: „Muzyka jest dla mnie 
najwyższą ze sztuk” – pisał Iwaszkiewicz. 
Nasycona muzyką twórczość literacka Go-
spodarza Stawiska to świadectwo szcze-
rości tego wyznania i swoisty testament, 
któremu należy zadośćuczynić. 

Wracamy do częstotliwości spotkań je-
den, najwyżej dwa razy w miesiącu. Powody 
są oczywiste: czas pracy niewielkiej liczby 
pracowników Stawiska winien być racjonal-
nie wykorzystany, podzielony na realizację 
różnorodnych zadań. Ponadto chcemy po-
stawić na jakość, a nie na ilość imprez, co, 
mamy nadzieję, pozwoli uniknąć sytuacji 
braku zainteresowania i niskiej frekwencji. 
Powracamy do tradycji sprzed kilku lat - 
zapraszania wybitnych, uznanych pisarzy, 
muzyków, przedstawicieli różnych dziedzin 
twórczości, ludzi nauki; przypomnę zale-
dwie kilka nazwisk z owej bogatej tradycji 
(pisarze: J. Hartwig, W. Myśliwski, W. Odo-
jewski, E. Rylski; kompozytorzy/muzycy: 
H. M. Górecki, W. Kilar, T. Stańko). Z dru-
giej strony będziemy promować twórców 
lokalnych, także tych najmłodszych. Bę-
dą także nowe tematy lekcji muzealnych.

Alicja Matracka-Kościelny
dyrektor Muzeum w Stawisku

PRUSZKÓW

Nowy plac zabaw 
przy ul. Broniewskiego

Najmłodsi mieszkańcy Pruszkowa mogą już korzy-
stać z nowego miejsca do zabawy. Plac zabaw na 
terenie osiedla przy ul. Broniewskiego jest gotowy. 
Zamontowano tam nowoczesne, a zarazem bez-
pieczne urządzenia. Nowością jest trampolina i dwa 
hamaki. Jakie jeszcze elementy pojawiły się na pla-
cu zabaw? – W trakcie realizacji inwestycji posta-
nowiono wzbogacić plac o zamykaną piaskownicę 

oraz 2 dodatkowe ławki – informuje pruszkowski ma-
gistrat. Nie zabrakło małych bujaków (rekina i zebry), 
konstrukcje linowe do wspinania się (mini linarium) 
oraz tunel. Ponadto dzieci będą bawiły się na bezpiecz-
nej i miękkiej nawierzchni. Wokół zagospodarowano 
również zieleń – założono trawniki i nasadzono rośli-
ny. Koszt całkowity inwestycji, budowa wraz z projek-
tem, wyniósł blisko 342 tys. zł. SO

PODKOWA LEŚNA
Metamorfoza Parku 
Miejskiego w Podkowie 
Leśnej przebiega 
z licznymi perypetia-
mi. W ostatnim czasie 
inwestycje skontrolował 
konserwator zabytków. 

M odernizacja parku 
oraz znajdujące-
go się w nim sta-
wu to temat, który 

ciągnie się już od lat. Już w 2005 
roku włodarzom miasta-ogro-
du udało się pozyskać dofinan-
sowanie na rewitalizację Parku 
Miejskiego. Niestety inwestycja 
zakończyła się fiaskiem, bowiem 
skargi składane przez… radnych 
miasta doprowadziły do utraty do-
finansowania. Inwestycje trzeba 
było przesunąć w czasie.

Rok później pojawił się inny 
problem. Władze Podkowy Le-
śnej nie mogły znaleźć firmy, 
która zajęłaby się moderniza-
cją parku.

Podkowiańscy włodarze w ubie-
głym roku wróciły do pomysłu mo-
dernizacji parku. Wydawać by się 
mogło, że po takich perypetiach 
inwestycja pójdzie gładko. Nic po-
dobnego. Choć prace już ruszyły, 
to „plac budowy”, który powstał 
w parku miejskim jest stale kon-
trolowany. W styczniu Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go przeprowadził oględziny robót 

Staw w Parku Miejskim 
po kolejnej kontroli

budowlanych stwierdzając, że ro-
boty zostały rozpoczęte na mo-
cy prawomocnego pozwolenia 
na budowę. W marcu do urzę-
du trafiła decyzja, w której mo-
żemy przeczytać: – Przebudowa 
jest i zostanie zrealizowana zgod-
nie z odpowiednimi pozwole-
niami. Z ustaleń oględzinowych 
jednoznacznie wynika, że robo-
ty realizowane są zgodnie z wy-
tycznymi zatwierdzonego projektu 
budowlanego, w tym zawartego 
w nim opisie technicznym. Wy-
konanie tymczasowego rurocią-
gu o większej przepustowości jest 
nieistotnym odstąpieniem i wy-
nika z przezorności inwestora 
na wypadek wystąpienia silnego 
nurtu wody w przedmiotowym 
rowie, który mógłby zniweczyć 
długotrwały proces osuszania dna 
i czaszy zbiornika.

To jednak nie koniec. W ostat-
nim czasie budowę zbiornika 
wodnego w Podkowie Leśnej 
skontrolował również Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków. – Która to była kontrola 
stawu? Tego już nie pamiętam, 
za to doskonale wiem, że bu-
dowa czegokolwiek w czasie 
przeprowadzanych kontro-
li jest uciążliwa zarówno dla 
urzędu, jak i wykonawcy. Jak 
zwykle, mimo zabiegów czynio-
nych przez nadgorliwych i ma-
ło życzliwych dla tego miasta 
mieszkańców, kontrola nie wy-
kazała żadnych nieprawidłowo-
ści w prowadzeniu inwestycji 
– zaznacza na swoim blogu Ar-
tur Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej. – Kontrolę zgodnie 
z kompetencjami Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków 
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BRWINÓW
Województwo dołożyło 
2 mln zł do budowy 
ronda w Brwinowie. 
Czy teraz uda się roz-
strzygnąć przetarg? 

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego doło-
żył 2 mln zł do budowy 
ronda na skrzyżowa-

niu drogi wojewódzkiej nr 720 – 
ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego 
i ul. Armii Krajowej w Brwinowie.

Plan wybudowania ronda 
w wyżej opisanym miejscu prze-
dłuża się. Ogłaszane przetargi 
w tej sprawie przez Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
kończyły się brakiem złożenia 
jakiejkolwiek oferty lub ofertami, 

2 mln więcej
do budowy ronda

które mocno przekraczały za-
rezerwowane środki finanso-
we. Wówczas środki te wynosiły 
2,5 mln zł. Teraz po ich zwięk-
szeniu, w budżecie Samorządu 
Województwa Mazowieckiego za-
rezerwowana jest kwota 4,5 mln zł.

MZDW znów ogłosiło prze-
targ. Być może dołożenie tej 
niemałej sumy sprawi, że uda 
się w końcu znaleźć wykonawcę, 
który wybuduje rondo.

Przebudowa skrzyżowania 
ma usprawnić ruch i podnieść 
poziom bezpieczeństwa. War-
to zaznaczyć, że ul. Biskupic-
ką każdego dnia przejeżdża 
ogromna liczba samochodów, 
przez co tworzą się korki. W do-
datku skrzyżowanie znajduje się 
nieopodal szkoły podstawowej 
i przedszkoli. Do tematu będzie-
my wracać. SO

SE
W

ER
YN
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LK
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przeprowadzono w zakresie 
przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
Zostały skontrolowane wszystkie 
dokumenty, pozwolenia, projek-
ty, zgody oraz przeprowadzono 
wizję lokalną, nieoficjalnie mo-
gę dodać, że to wszystko odby-
ło się już na wniosek ministra, 
u którego także interweniowali 
mieszkańcy – dodaje.

A jak przebiegają same prace? 
– W wakacje powinniśmy się cie-
szyć zakończonymi pracami przy 
stawie (na tym etapie). Zbiornik 
dokładnie o tej samej wielkości/
pojemności jak dotychczas, bę-
dzie cieszył mam nadzieję jed-
nak licznych podkowian, którzy 
oczekują tej inwestycji w takim 
samym stopniu jak ja – podkre-
śla Tusiński. AZ
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• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

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

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 

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 39m2 Os.Staszica 721 123 105 

• 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 

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

• Firma sprzątająca zatrudni  
w Piastowie Kierownika-brygadzistę 
oraz osoby do sprzątania marketu i 
terenu zewnętrznego Tesco.  
Praca stała lub dorywcza.  
Kontakt telefoniczny: 
Ewa 601711447 

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu. Praca w 
Pruszkowie, tel. 509-683-032

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

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

• 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 

• Poszukujemy magazyniera DPD 
Pruszków ul. Groblowa 4  
tel. 519-518-006 

• 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 

Zatrudnimy wyjątkowe  
osoby w nowym serwisie 
urządzeń telekomunikacyjnych 
w Sękocinie.  
Kontakt email:  
rekrutacja@aboutwork.pl   
oraz tel: 72 777-06-70

SZUKAM PRACY

• Główny księgowy szuka pracy 
tel. 793-250-833 do 7 czerwca

 
 
NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio  
tel. 668566576

DAM PRACĘ

• 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

• AUTO KAŻDE KUPIĘ tel. 603 903 405

• Skup wszystkich samochodów na 
kasację gotówką 508206738 

 KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe 
liściaste. Tel: 789178585 

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 SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA 515-514-100 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl tel. 
696437501 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96  

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, prześwietlanie; 
ochrona roślin (w tym róż –  
oraz sprzedaż) 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 

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

www.hurtownia-ogrodnicza.com

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Raszyn, dnia 28 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE   
Wójta Gminy Raszyn  

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081) informuje się o przyjęciu dokumentów: 
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Warszawskiej na podstawie uchwały Nr VIII/69/2019 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.05.2019 r. 
poz. 6709),

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – 
rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego na podstawie uchwały 
Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 27.05.2019 r. poz. 6710),

oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a  także podsumowaniami, 
o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski 

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 zostały umieszczone wykazy z dnia 05.06.2019 r. 
dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, 
mianowicie:
– wykaz dotyczący działki nr ew. 65 o pow. 0,0083 ha położonej przy  

ul. Owocowej w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0036-36;
– wykaz dotyczący części działki nr ew. 31/33 o pow. 0,0050 ha położonej 

przy ul. Rusałki w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0033-33. 

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, na tablicy ogłoszeń 
wykazu w którym przeznaczył do oddania w najem pomieszczenia o pow. 
100 m2 w budynku Centrum Sportu Raszyn w Raszynie przy ul. Sportowej 
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego.
Wykaz został wywieszony z dniem 31.05.2019 roku na okres 21 dni. 

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie 
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczone zostały od 
dnia 22.05.2019 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami pok.63 lub pod nr tel.  
22 735-87-23 w godzinach pracy Urzędu.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Nadarzynie, działający na podsta-
wie pełnomocnictwa Wójta Gminy Nadarzyn  

zawiadamia, 
że na stronach internetowych Urzędu Gminy Nada-
rzyn – www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn zo-
stał zamieszczony wykaz nieruchomości przezna-
czonych do oddania w najem.

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. 
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Nadarzyn, dnia 7 czerwca 2019 r.
 

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 Wolica dla działki o nr ew. 995/5, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXV.327.2016 Rady 

Gminy Nadarzyn z dnia 28.12.2016r.,
 we wsi Nadarzyn dla działki o nr ew. 427/8, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXX.364.2017 Rady 

Gminy Nadarzyn z dnia 27.03.2017r.,
 we wsi Walendów dla działek o nr ew.: 108/143 (obecnie działki nr ew. 108/171 – 108/177) i 109, 

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII.406.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23.08.2017r.,

Projekty planów miejscowych dla ww. obszarów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną 
wyłożone do publicznego wglądu w dniach: 17 czerwca – 10 lipca 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 26 czerwca 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 9 sierpnia 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 9 sierpnia 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

Nadarzyn, dnia 7 czerwca 2019r.   

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Nadarzyn  
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Nadarzyn Uchwały Nr VI.60.2019r. z dnia 27.02.2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nadarzyn oraz Uchwały Nr VIII.99.2019 r.  
z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „zmiany Uchwały  
Nr VI.60.2019r.z dnia 27.02.2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn” 
obejmujących następujące obszary:
 Obszar Nr 1 – działki nr ew. 993/2, 994/7, 994/10, 1025, 

1026,1027, 996/14, 992/5 i 992/2 i 997/4 - obręb Wolica, 
 Obszar Nr 2 – działki nr ew. od 331 do 336, 338/1, 339, 

340, 341/1, 341/2, 341/3, od nr ew. 342 do nr ew. 344, od  
nr ew. 346 do nr ew. 362 oraz części działek nr ew. 326/6, 
337, 328 i 330 - obręb Strzeniówka, 

 Obszar Nr 3 – działki nr ew. 181/2, 161 i 162 oraz część 
działki nr ew. 154 – obręb Kajetany, 

 Obszar Nr 4 – część działki nr ew. 193/9 - obręb Stara Wieś, 
 Obszar Nr 5 – części działek nr ew. 475/1, 475/2, 476/1, 

478 i 479 - obręb Nadarzyn, 
 Obszar Nr 6 – część działki nr ew. 56/17 - obręb Urzut, 
 Obszar Nr 7 – części działek o nr ew. 57/39, 57/37, 57/41, 

57/35, 57/43 i 276/1 oraz działki o nr ew. 275/1, 275/2  
i 58/6 - obręb Urzut, 

 Obszar Nr 8 – działka nr ew. 256/2 oraz części działek  
o nr ew. 256/3 i 256/4 - obręb Urzut, 

 Obszar Nr 9 – działki nr ew. 64/2, od 63/2 do 63/14, 124 
oraz części działek nr ew. 69 i 64/3 – obręb Szamoty, 

 Obszar Nr 10 – część działki nr ew. 124 – obręb Młochów, 
 Obszar Nr 11 – część działki nr ew. 129 – obręb Młochów, 
 Obszar Nr 12 – część działki nr ew. 197/3 – obręb Młochów, 
 Obszar Nr 13 – działki nr ew. 19/5,19/30, 22/2, 25/2, 25/17, 

26/1, 26/26, 30/1 i 30/2 oraz części działek o nr ew. 21/12, 
22/1, 23, 24, 27/23 i 29 – obręb Młochów, 

 Obszar Nr 14 – działki nr ew. 229/1, 229/2, 229/3, 229/4 
oraz część działki o nr ew. 230/2 – obręb Młochów, 

 Obszar Nr 15 – część działki nr ew. 204 – obręb Młochów, 
 Obszar Nr 16 – działka nr ew. 139 – obręb Parole, 
 Obszar Nr 17 – działki nr ew. 87, 148/1, 148/2, 149/1, 

149/2 i 150 – obręb Parole, 
 Obszar Nr 18 – części działek nr ew. od 7 do 14, 15/1, 17/1, 

18/1– obręb Parole, 
 Obszar Nr 19 – część obszaru dwóch wsi ograniczonego 

ulicami: Tarczyńską, Kresową, Złotą, Luksusową, 
wschodnią granicą działki nr ew. 29 w Woli Krakowiańskiej 
oraz południową granicą gminy (z wyłączeniem części 

działki nr ew. 125 w Krakowianach) – obręb Krakowiany 
i Wola Krakowiańska, 

 Obszar Nr 20 – część działki nr ew. 108/171 – obręb 
Walendów, 

 Obszar Nr 21 – części działek nr ew. 12/2 i 13 – obręb 
Kajetany,

 Obszar Nr 22 – działka nr ew. 36/2 – obręb Szamoty,
 Obszar Nr 23 – działka nr ew. 1 – obręb Krakowiany. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. 
Wnioski należy składać na piśmie: w kancelarii Urzędu 
Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@
nadarzyn.pl, w terminie do  1 lipca 2019r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku  
z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 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 przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla potrzeb projektu ww. zmiany studium. 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy” organ 
opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy w Referacie Geodezji 
i  Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu  
(pok. 114) oraz wnieść  uwagi  i wnioski. 

Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi i wnioski można 
składać w formie pisemnej  w kancelarii Urzędu Gminy 
(pok.100), ustnie do protokołu,  pocztą na adres: Urząd 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska  24, 05-830 Nadarzyn 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 1 lipca 2019r. 

Uwaga lub wniosek powinien zawierać  imię i nazwisko lub 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której  uwaga lub wniosek 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest 
Wójt Gminy Nadarzyn. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy  
Dariusz Zwoliński
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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:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru 

wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą 
terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty”;

2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki  
w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszkowa – obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą 
Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty” wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od 17 czerwca 2019 r. do 8 lipca 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 1 lipca 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. 
Początek zebrania o godz. 17:30.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską  
– Brzezińskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od 17 czerwca 2019 r.  
do 8 lipca 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 24 czerwca 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. 
Początek zebrania o godz. 17:30.

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione 
zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura  
i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania 
Przestrzennego ROK 2019. 

Uwagi do planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 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 22 lipca 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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
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o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów i Żuków 
– obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

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) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie  uchwały 
Nr 273/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego 
granice przebiegają po:
1)  od północy – zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia zachodniej granicy działki 

ew. nr 84 na północną granicę działki ew. nr 9, północną granicą działki ew. nr 9 do punktu stanowiącego 
jej północno-wschodni wierzchołek i dalej w kierunku południowym i wschodnim granicą obrębu 
ewidencyjnego Chrzanów Mały do punktu stanowiącego północno-wschodni wierzchołek działki  
ew. nr 86/15; 

2)  od wschodu – po wschodniej granicy gminy Grodzisk Mazowiecki do punktu stanowiącego 
południowo-wschodni wierzchołek działki ew. nr 104;

3)  od południa – po południowej granicy działki ew. nr 104, przez działkę ew. nr 84 do punktu stanowiącego 
południowo-wschodni wierzchołek dz. ew. nr 26;

4)  od zachodu – po zachodniej granicy działki ew. nr 84, przez działkę ew. nr 9 do punktu stanowiącego 
przecięcie przedłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 84 na północną granicę działki ew. nr 9.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego 
na podstawie  uchwały Nr 85/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zmienionej uchwałą Nr 101/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr 85/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 r. 
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego 
granice przebiegają po:
1)  od północy: zaczynając od północno – zachodniego narożnika dz. ew. nr 193/1 w kierunku północno 

– wschodnim, północno – wschodnią granicą dz. ew. nr 193/1, 193/77, 4/1, 3/81, 3/82 do północno - 
wschodniego narożnika działki dz. ew. nr 3/82;

2)  od wschodu: zaczynając od północno – wschodniego narożnika dz. ew. nr 3/82 w kierunku południowym 
wschodnią granicą dz. ew. nr 3/82, 3/54, 3/55, 3/24 do południowo - wschodniego narożnika dz. ew. nr 3/24;

3)  od południa: zaczynając od południowo - wschodniego narożnika dz. ew. nr 3/24 i dalej w kierunku 
zachodnim południową granicą dz. ew. nr 3/24, 4/2, 3/22, 3/20, 3/18, 3/16, 3/14 do południowo – 

zachodniego narożnika tej działki stanowiącej jednocześnie fragment granicy obrębów Chrzanów Mały 
i Natolin;

4)  od zachodu: zaczynając od południowo – zachodniego narożnika dz. ew. nr 3/14 dalej w kierunku 
północnym po zachodniej granicy dz. ew. nr 3/13 do jej północno – zachodniego narożnika, następnie 
w kierunku wschodnim po południowej granicy działki ew. nr 3/1, następnie w kierunku północnym po 
wschodniej granicy tej działki ew. nr 3/1 do północno – zachodniego narożnika dz. ew. nr 193/1.

Wyłożenie projektów planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planów 
odbędzie się w dniach od 17.06.2019 r. do 08.07.2019 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój 
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.06.2019 r.  
o godzinie 17.00 i 17.30 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekty planów oraz prognozy udostępnione będą również na stronie internetowej gminy  
bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrze
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 23.07.2019 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, wymienione 
wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach 
określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 23.07.2019 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 projektów planów jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
                                                      Grodzisk Mazowiecki, 07.06.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  
terenu wsi Żuków w  Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I.
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kady w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki – Etap I – północ i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 
Kady w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap II – południe.

Na podstawie art.17 pkt. 1 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 podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowiec-
kim w dniu 24 kwietnia 2019 roku Uchwały Nr 118/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Żuków w  Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I  
oraz Uchwały Nr 119/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części  terenu wsi Kady w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I – północ i miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kady w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap II – południe.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego we wsi Żuków przebiegają po:
1) od południa – zaczynając od południowo – zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 158/1 i dalej w kierun-

ku południowo – wschodnim i wschodnim po południowych granicach działek ewidencyjnych nr 158/1, 160/1, 
161/1, 162/3, 163/1, 69/6, 69/7, 69/10, 69/11 do punktu wyznaczonego na południowej granicy działki ewidencyj-
nej nr 69/11 przez prostą stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ewidencyjnej 109/1;

2) od wschodu –od  punktu wyznaczonego na południowej granicy działki ewidencyjnej nr 69/11 przez prostą sta-
nowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ewidencyjnej 109/1, w kierunku północnym z przejściem przez 
działkę ewidencyjną nr 69/11 i dalej po wschodnich granicach działek ewidencyjnych nr 109/2 i 109/1 do punktu 
wyznaczonego na wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 109/1 przez prostą poprowadzoną prostopadle do 
wschodniej granicy tej działki ewidencyjnej nr 109/1 w odległości 250,0m od północnej granicy działki ewiden-
cyjnej nr 98;

3) od północy – wzdłuż prostej poprowadzonej w odległości 250,0m od północnej granicy działki ewidencyjnej  
nr 98, łączącej punkt wyznaczony na wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 109/1 i punkt wyznaczony przez 
tę prostą, na zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 69/4;

4) od zachodu – od punktu wyznaczonego, na zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 69/4 w kierunku połu-
dniowym po wschodniej granicy tej działki ewidencyjnej nr 69/4, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki 
ewidencyjnej nr 67/1 i dalej w kierunku południowym z przejściem przez działki ewidencyjne nr 67/2, 146 i 158/1 
do południowo-wschodniego narożnika tej działki ewidencyjnej nr 158/1.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego we wsi Kady, dla obszaru etapu 
I – północ, wyznaczają:
1)  od północy – po północnej granicy obrębu geodezyjnego wsi Kady;
2)  od wschodu – po wschodniej granicy obrębu geodezyjnego wsi Kady do południowo – wschodniego narożnika 

działki ewidencyjnej nr 36 ;
3)  od południa – zaczynając od południowo – wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 36 i dalej w kierunku 

południowo - zachodnim po południowej granicy tej działki ewidencyjnej nr 36, następnie z przejściem przez dział-
kę ewidencyjną nr 38, dalej wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 66/1  do południowo – wschodnie-
go narożnika tej działki ewidencyjnej nr 66/1 i dalej w kierunku południowo- zachodnim z przejściem przez działkę 
ewidencyjną nr 159/1 do zachodniej granicy tej działki stanowiącej granicę obrębu geodezyjnego wsi Kady;

4)  od zachodu – po zachodniej granicy obrębu geodezyjnego wsi Kady.

Granice obszaru etapu II – południe, objętego projektem planu wyznaczają:
1)  od północy – zaczynając od południowo – zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 254 i dalej w kierunku 

wschodnim, po  południowej granicy tej działki ewidencyjnej nr 254, następnie z przejściem przez działkę ewiden-
cyjną nr 159/1 i dalej w kierunku wschodnim, po  południowych granicach działek ewidencyjnych nr 256 i 257 do  
południowo – wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 257 usytuowanego na  granicy obrębu wsi Kady;

2)  od wschodu – po wschodniej granicy obrębu geodezyjnego wsi Kady do południowego narożnika działki ewiden-
cyjnej nr 211;

3)  od zachodu – po zachodniej granicy obrębu geodezyjnego wsi Kady do południowo – zachodniego narożnika 
działki ewidencyjnej nr 254.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do planów należy 
składać na piśmie do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.)  zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina 
Grodzisk Mazowiecki przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ww. planów, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Uchwała Nr 118/2019 oraz Uchwała Nr 119/2019  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z  dnia 24 kwietnia 
2019 r. udostępnione są również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Prawo lokalne – Uchwały Rady 
Miejskiej- Kadencja VIII- Rok 2019 – Sesja nr 8 z dnia 24 kwietnia 2019r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 „ustawy”, zainteresowani w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. 
mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 „ustawy” wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5” ustawy”, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wnio-

sków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 czerwca 2019r.

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 07.06.2019 r.



R E K L A M A20
P i ą t e k ,  7  C Z E R W C A  2 0 1 9

Sponsor:

29.06.2019

12:00 - 18:00 sportowe animacje dla małych i dużych
12:00 - 18:00 Festiwal Gier plenerowych
12:00 - 20:00 SUPER strefa gastronomiczna
14:00 - 20:00 FESTIWAL KOLORÓW
21:00 NIGHTSKATING (Plac Jana Pawła II, zbiórka 20:30) 

Zapraszam

ul. Lipowa (plac przy wodzie oligoceńskiej)
godz. 12:00 - 20:00


