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Czarne chmury nad 
Szpitalem na Wrzesinie
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Od kilku tygodni poja-
wiają się niepokojące 
informacje o sytuacji 
Szpitala Powiatowego 
na Wrzesinie. Najpierw 
dotyczyły zamknięcia 
oddziału wewnętrz-
nego, teraz rezygnacji 
dyrektora i złej kondycji 
finansowej placówki. 

N iedawno głośno było 
o problemach kadro-
wych lecznicy. Z oddzia-
łu chorób wewnętrznych 

odeszli wszyscy pracujący tam le-
karze. Dyrekcja rozważała czasowe 

zamknięcie interny, jednak sprze-
ciw wojewody mazowieckiego unie-
możliwił ten krok. Teraz wiemy już, 
że kłopot z obsadą lekarską to tylko 
jeden z wielu problemów z jakimi 
boryka się szpital. Tuż przed czerw-
cowym długim weekendem rezy-
gnację z pełnienia funkcji dyrektora 
złożył Tomasz Sławatyniec. Pojawiły 
się też wątpliwości co do prawidło-
wości sprawozdania finansowego 
szpitala. W trakcie dyskusji na sesji 
rady powiatu biegły rewident wycofał 
swój podpis pod dokumentem i na-
kazał wprowadzenie korekty. Popra-
wionym sprawozdaniem radni zajmą 
się ponownie na nadzwyczajnej se-
sji 28 czerwca. Zgodnie z przepisami 
dokument musi zostać zatwierdzo-
ny jeszcze w tym miesiącu. 

REGION
Ile środków z UE zdobył nasz 
region przez 15 lat? / str. 06 /

MICHAŁOWICE
Mieszkańcy Granicy i Nowej Wsi 
nie chcą Paszkowianki / str. 05 /

WYWIAD
Zżywam się z moimi 
bohaterami / str. 04 /

PRUSZKÓW
Nightskating wraca 
do Pruszkowa / str. 08 /

Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   
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tyle filmów obejrzą widzowie tegorocznej edycji Pruszkowskiego Kina 
Letniego. W tym sezonie na ekranie królować będą kultowe polskie 
komedie. Pierwszy pokaz już 6 lipca o godz. 20.30 w Parku Kościuszki!9
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Czy obecna sytuacja zagraża 
funkcjonowaniu placówki? Za-
rząd powiatu uspokaja. – Obec-
na sytuacja szpitala nie zagraża 
jego funkcjonowaniu. Szpital 
jest w trudnej sytuacji finanso-
wej i kadrowej, jak większość 
szpitali powiatowych w Polsce. 
Bardzo dobrze funkcjonują od-
działy ginekologiczno-położni-
czy i chirurgii ogólnej. Pomimo 
trwającego remontu części bloku 
operacyjnego pacjenci są przyj-
mowani do zabiegów, odbywają 
coraz liczniejsze porody. Poma-
łu, ale odbudowywany jest zespół 
lekarzy internistów – zaznacza 
Grzegorz Kamiński, członek za-
rządu powiatu.

Jak dodaje, szpital na Wrzesi-
nie jest teraz w centrum uwagi 
wielu mediów, służb kontrol-
nych i innych podmiotów lecz-
niczych. – Sytuacja ta jest trudna 
dla pracowników i kadry zarzą-
dzającej. Dobrze, że w całym tym 
zgiełku są też pozytywy. Kontrole 
nie wykazują nieprawidłowości 

a inne szpitale zazdroszczą wy-
remontowanych oddziałów (od-
dział wewnętrzny pokazywany 
był w TVP3). Potrzebny jest te-
raz spokój i przemyślane decy-
zje – ocenia Kamiński.

Kluczowe dla przyszłości lecz-
nicy jest pytanie o finanse. Prze-
pisy mówią jasno, że jeśli strata 
jednostki nie zostanie pokry-
ta, wówczas grozi jej likwidacja.  
– Zgodnie z ustawą o działalno-
ści leczniczej podmiot tworzący 
w przypadku gdy strata netto za 
rok obrotowy nie może być po-
kryta przez SP ZZOZ oraz jeżeli 
po dodaniu kosztów amortyzacji 
ma ona wartość ujemną - będzie 
mógł pokryć stratę, przekształcić 
w spółkę lub zlikwidować pod-
miot. W tym roku to około 2,5 mln 
zł. Zarząd będzie wnioskował do 
Rady Powiatu o pokrycie straty 
– informuje Grzegorz Kamiński.

Samo dołożenie pieniędzy roz-
wiąże problem tylko na chwilę. 
Z rady powiatu, zarządu i dyrekcji 
placówki płynie głos o potrzebie 
stworzenia planu naprawczego. 
– Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej w przypadku 
wykazania straty, Dyrektor SP 
ZZOZ w terminie 3 miesięcy od 
upływu terminu zatwierdzenia 
sprawozdania jest zobowiąza-
ny do przedłożenia planu na-
prawczego jednostki. Założenia 

Czarne chmury nad Szpitalem na Wrzesinie

planu naprawczego to złago-
dzenie problemów związanych 
z realizacją określonych celów 
w tym przypadku funkcjono-
waniu podmiotu jako całości nie 
tylko realizacji zadań podstawo-
wych tj. świadczenia usług zdro-
wotnych ale także bezpieczna 

polityka finansowa i stabilność 
zatrudnienia. Plan naprawczy jest 
pewnego rodzaju drugą szansą 
dla podmiotu – zaznacza Grze-
gorz Kamiński.

Na razie nie wiadomo jednak 
kto zajmie się jego przygotowa-
niem. Stosunek pracy dotych-
czasowego dyrektora wygaśnie 
31 lipca. Komisję konkursową do 
wyłonienia jego następcy rada 
powiatu powoła prawdopodob-
nie na sesji dopiero 27 sierpnia.

Ale jest jeszcze jeden kłopot, 
z którym placówka będzie się 
w najbliższym czasie mierzyć. To 
system finansowania całej służby 
zdrowia, który nie jest przyjazny 
dla szpitali powiatowych. – Du-
żym obciążeniem finansowym dla 
szpitala są podwyżki wynagro-
dzeń dla personelu medycznego 
wprowadzone przez Minister-
stwo Zdrowia. Tylko część z tych 
środków finansowych Dyrektor 
szpitala otrzymuje z NFZ, po-
chodne od tych wynagrodzeń 
(w przypadku lekarzy) musi po-
kryć z innych przychodów. Le-
karze, pielęgniarki i położne to 

tylko część osób zatrudnionych. 
Z bardzo niskim wynagrodze-
niem pozostają inni pracownicy 
medyczni, którzy biorą czynny 
udział w procesie diagnozy, le-
czenia i rehabilitacji pacjentów. 
Wspomnieć należy o pracowni-
kach administracji, którzy na co 
dzień nie mają kontaktu z pacjen-
tem ale bez ich pracy szpital nie 
mógłby funkcjonować, a stawki 
które otrzymują są jednymi z naj-
niższych. Do tych obciążeń do-
chodzą takie czynniki, z jakimi 
boryka się każde gospodarstwo 
domowe, podwyżki za dostawę 
mediów, wzrost cen za wywóz 
odpadów, remonty i naprawy 
użytkowanych sprzętów. Nawet 
rozbudowa i remont szpitala to 
dla podmiotu koszt. Dotowany 
szpital musi do każdych inwe-
stycji i zakupów dołożyć swoje  
5 proc. wartości dotacji. W 2017r. 
szpital otrzymał dotację w wy-
sokości 7 mln złotych – mówi 
Grzegorz Kamiński.

Sprawozdaniem finansowym 
szpitala radni powiatu zajmą się 
ponownie na sesji 28 czerwca.  EL
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W SPORCIE
SPRAWDZA SIĘ GÓRA LUB DÓŁ 

KOSTIUMU MAE GIO

Kroje podkreślające sylwetkę

15 99
ZŁ

DECATHLON Warszawa Okęcie: Al. Krakowska 81, tel. 22 319 38 00.
Godziny otwarcia: pon.–sob. 10.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.

ul. M
ineralna

ul. Szyszkowa

S2
S2

Centrum

Katowice

Aleja Krakowska

NAMIOT KEMPINGOWY 
ARPENAZ 4.1

JAPONKI DAMSKIE 
TO 120

SPODENKI SURFING KRÓTKIE 
HENDAIA NT MĘSKIE  

PLECAK TURYSTYCZNY 
NH100 20 L

HULAJNOGA 
MID 9

MASKA DO SNORKELINGU 
EASYBREATH

44999
ZŁ

1999
ZŁ1599

ZŁ

3999
ZŁ

29999
ZŁ

9999
ZŁ

Sypialnia: 240 x 210 cm. 
Przedsionek: 5 m²  z podłogą z  rantem. 
Prostokątny pokrowiec: 60 x 24 x 24 cm, 

35 litrów. 
Waga:  9,8 kg.

Ref.: 8378237.

Rozmiary: 
od 35/36 do 41/42.
Ref.: 8529008.

2 wstawki z pianki z tyłu. 
Szelki z pianki. 2 uchwyty 
na kciuki. Pas piersiowy.
Ref.: 8529020.

Hulajnoga dla dzieci 
od 9 do 14 lat. 
Amortyzator z przodu, 
2 duże koła w rozmiarze 
175 mm z gumy PU. 
Łożyska ABEC5. Hamulec 
przy kierownicy i na 
tylnym kole.
Ref.: 8494856.

Maska pełnotwarzowa 
zapewniająca naturalne 

oddychanie przez nos 
i/lub usta. Panoramiczne pole 
widzenia. Wyjątkowy system 

cyrkulacji powietrza zapobiega 
zaparowaniu maski. 
Rozmiary: S/M, M/L. 

Ref.: 8401951.

Ref.: 8521867, 8528855.

Spodenki do plażowania i kąpieli! 
Nowy model, zaprojektowany 
i ulepszony dla większej wygody: 
tasiemka ściągająca, kieszeń z tyłu, 
impregnowana tkanina, siatka 
wewnętrzna. Rozmiary: od S do 3XL.
Ref.: 8383486.



„Wysepki” zniknęły. Autostradą 
A2 jedziemy prosto

tym odcinku autostrady A2 prze-
staje obowiązywać ograniczenie 
prędkości do 40 km na godzinę. – 
Zgodnie z zapowiedzią na auto-
stradzie A2 w rejonie Pruszkowa 
nie trzeba już zwalniać, by prze-
jechać przez nieczynny Punkt Po-
boru Opłat. Kierowcy będą mogą 
przejechać na wprost, dwoma 

REGION
W poniedziałek, 
17 czerwca, na wysoko-
ści dawnego już Punktu 
Poboru Opłat na auto-
stradzie A2 między 
Brwinowem a Pruszko-
wem odbyło się uro-
czyste oddanie nowego 
fragmentu jezdni. 
Kierowcy mogą 
jechać nim na wprost 
i bez ograniczenia 
prędkości. 

Zlikwidacją „wysepek” 
drogowcy uporali się 
przed wyznaczonym 
terminem i można po-

traktować to jako miły prezent 
na wakacje. Szczególnie, że na 

pasami ruchu w każdą stronę, 
z dozwoloną prędkością do 140 
km/h. Tak jak obiecaliśmy, PPO 
Pruszków nie będzie już utrud-
niał przejazdu podróżującym – 
informuje Jan Krynicki, rzecznik 
prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Prace przy demontażu nie-
czynnego Punktu Poboru Opłat 
rozpoczęły się w połowie marca. 
Miały potrwać do końca czerwca, 
ale udało się je zakończyć dwa 
tygodnie wcześniej, tuż przed 
wakacyjnym szczytem wyjaz-
dowym. W ciągu trzech miesięcy 
rozebrano jedenaście wysp se-
gregacyjnych i wyremontowano 
nawierzchnię. – Prace związa-
ne z rozbiórką prowadzone by-
ły w centralnej części PPO i nie 
powodowały utrudnień w ru-
chu, który odbywał się dwoma 
skrajnymi pasami po obu stro-
nach placu – dodaje przedsta-
wiciel GDDKiA. EL

Rusza nabór wniosków na 500+ 
dla pierwszego dziecka

pośrednictwem kanałów ban-
kowości elektronicznej, por-
talu Emp@tia oraz platformy 
usług elektronicznych ZUS. Od 
1 sierpnia wnioski będzie moż-
na składać tradycyjną drogą – 
podczas wizyty w urzędzie lub 
listownie. Złożenie wniosku 
do końca września gwarantuje 

REGION
Od 1 lipca, będzie 
można składać 
elektroniczne 
wnioski o przyznanie 
świadczenia 500+ 
na pierwsze dziecko. 

N owelizacja przepisów 
o 500+ sprawiła, że 
świadczenie należy 
się każdemu dziec-

ku, bez względu na dochody 
rodziców i posiadanie rodzeń-
stwa. To oznacza, że w nowej 
odsłonie programu wspar-
cie trafi w sumie do 4,4 mln
rodzin, a ze świadczenia sko-
rzysta ok. 6,8 mln dzieci w ca-
łej Polsce.

Jak wygląda droga formal-
na? Wnioski online o przy-
znanie świadczenia będzie 
można składać od 1 lipca za 

rodzinom wypłatę świadcze-
nia z wyrównaniem od lipca. 
Złożenie wniosku w okresie 
lipiec-sierpień 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie z wyrów-
naniem od lipca zostanie wy-
płacone najpóźniej do 31 paź-
dziernika. Złożenie wniosku 
we wrześniu daje gwaran-
cję wypłacenia świadczenia, 
z wyrównaniem od lipca, naj-
później do 30 listopada.

Jeśli rodzic dziecka zło-
ży wniosek po 30 września, 
świadczenie będzie przysłu-
giwać od miesiąca złożenia 
wniosku. Za wypłatę pienię-
dzy z programu odpowie-
dzialne będą ośrodki pomocy 
społecznej lub inne podmio-
ty wytypowane przez gminę. 
Jak zapewnia minister Boże-
na Borys-Szopa, pierwsze pie-
niądze w ramach rozszerzonej 
formuły powinny trafić do ro-
dzin już w lipcu. EL

Zżywam się z moimi bohaterami
bohaterom nie szczędzisz trud-
nych wyzwań.
Oczywiście, że zżywam się z bo-
haterami, wyobrażam ich sobie 
jako realne postaci i dopiero po-
tem przenoszę na karty książ-
ki. U mnie jest Gabriel i Kaśka, 
dwie równorzędne postaci. Pod 
koniec pisania ostatniej książki, 
faktycznie miałem ich już trochę 
dość, ale mimo wszystko łapa-
łem się na tym, że pisząc kolej-
ną scenę myślałem „nie, nie ma 
szans, żeby Gabriel czy Kaśka za-
chowali się w taki sposób”. Nie 
wymyślam więc na siłę czegoś, 
czego nie byliby w stanie zrobić 
tylko po to, żeby zaspokoić cie-
kawość czytelników.

Jaki jest Pruszków w Two-
ich książkach?
O wiele mroczniejszy niż w rze-
czywistości. Z jednego powodu 
– literatura kryminalna rządzi 
się swoimi prawami. Chciałem 
nawiązać do niechlubnej prze-
szłości, która nadal pokutuje 
w zbiorowej świadomości. Zro-
biłem to specjalnie, aby pokazać 
jak to miasto mogłoby wyglądać, 
gdyby lata 90. potoczyły się ina-
czej. Bohaterowie poruszają się 
po znanych ulicach i miejscach. 
Chciałem oddać topografię mia-
sta jak najdokładniej. Zależało 
mi na autentyczności. Prusz-
ków jest w moich książkach mia-
stem, w którym każdy każdego 
zna, w którym jest dobry szeryf 

Twój przepis na dobry krymi-
nał to?
Obawiam się, że takiego prze-
pisu nie ma. Czytelnika trzeba 
jakoś zainteresować, ale staram 
się nie stosować klasycznego 
łapania na haczyk. Przykładam 
dużą wagę do wprowadzenia 
odbiorcy w historię tak, żeby 
od początku wiedział, z czym 
ma do czynienia.

Jak przedstawisz komisarza Ga-
briela Bysia czytelnikom, którzy 
jeszcze go nie poznali?
Mój bohater, jak przystało na 
policjanta w powieści krymi-
nalnej, jest lekko zniszczony ży-
ciem. Osoby, które są naprawdę 
mocno zaangażowane w pracę 
w policji, tak niestety mają. Ta 
rzeczywistość bardzo męczy, ale 
nie po to czytamy kryminały, że-
by poznać bohaterów kryształo-
wych, wesołych i cieszących się 
życiem. Potrzebujemy postaci, 
która mimo że jest jej ciężko, 
potrafi przezwyciężyć proble-
my i pójść dalej. Taki jest Ga-
briel Byś. W całej trylogii widać 
jak on się zmienia. Obserwujemy, 
co praca zrobiła z jego życiem 
osobistym i na jakie poświęce-
nia musiał się zdecydować. A mi-
mo to dalej potrafi podnieść się, 
wyprostować i walczyć.

Czy autora z jego postaciami 
łączy emocjonalny związek czy 
są tylko „tworzywem”? Swoim 

i zły bandzior. Pruszków jest więc 
pokazany w bardziej negatyw-
nym niż pozytywnym świetle, 
ale mam nadzieję, że świadomy 
czytelnik będzie wiedział, że te-
go wymaga konwencja.

Trylogia pruszkowska to za-
mknięty cykl. Powiedz nad czym 
teraz pracujesz?
Zacząłem pracę nad nową książ-
ką. Pomysł jest i chciałbym, aby 
ukazała się ona na początku przy-
szłego roku. Czekają mnie praco-
wite wakacje, ale myślę że warto. 
Będzie to pewna niespodzianka 
dla czytelników. Dalej w moim 
klimacie, ale coś innego niż try-
logia pruszkowska.

Dziękuję za rozmowę.

Mamy ogromną nadzieję, że przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w te wakacje. 
Myślimy o tym temacie spokojnie, jestem przekonany, że uda się to wkrótce 
zrealizować. Jesteśmy na ostatniej prostej – o budowie obwodnicy Grodziska Mazowieckiego mówi 

burmistrz Grzegorz Benedykciński. WIĘCEJ NA STR. 6
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Z Bartoszem Szczygielskim, pisarzem, autorem kryminalnej trylogii pruszkowskiej 
i mieszkańcem miasta, rozmawia Ewelina Latosek.

Bartosz 
Szczygielski

– pisarz, miłośnik 
sztuki i... placków. 

Mieszkaniec Pruszkowa. 
Autor tzw. kryminalnej 
trylogii pruszkowskiej. 

Tomy „Aorta”, 
„Krew” i „Serce” 

ukazały się nakładem 
Wydawnictwa 

W.A.B.
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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.”.

MICHAŁOWICE
Za nami pierwsze 
spotkanie informacyjne 
na temat Paszkowian-
ki, które odbyło się w 
gminie Michałowice. 
Główny głos jaki z niego 
wybrzmiał, to sprzeciw 
mieszkańców Granicy 
i Nowej Wsi, którzy nie 
chcą trasy pod swoimi 
oknami. 

D la Pruszkowa i Brwi-
nowa trasa ma duże 
znaczenie. Zwłasz-
cza jej pierwszy 

fragment, który ma połączyć au-
tostradę A2 z drogą wojewódzką 
nr 719 (trasa na Grodzisk). Gdy-
by dodatkowo udało się wybu-
dować węzeł na autostradzie A2 
w rejonie zlikwidowanych bra-
mek to Paszkowiankę można 
uznać za obwodnicę Pruszkowa.

Mieszkańcy Granicy i Nowej Wsi  
nie chcą Paszkowianki

Projektowanie pierwszego 
fragmentu Paszkowianki trwa. 
Marszałek deklaruje, że trasa po-
wstanie do 2022 r. Więcej pytań 
i domysłów budzi jednak drugi 
odcinek Paszkowianki. Ten ma 
połączyć dw 719 z trasą S7, prze-
cinając jednocześnie gminę Mi-
chałowice i Nadarzyn. Dziś trasa 
nie jest wytyczona.

W czwartek, 13 czerwca, w mi-
chałowickim urzędzie gminy od-
było się w tej sprawie spotkanie 
władz gminy z mieszkańcami. 
Według wójt Małgorzaty Pachec-
kiej budowa pierwszego odcinka 
Paszkowianki może spowodo-
wać, że ruch na terenie miejsco-
wości Nowa Wieś i Granica może 

znacznie wzrosnąć. Choć w trak-
cie spotkania wielu mieszkańców 
twierdziło, że natężenie ruchu sa-
mochodów nie będzie znacząco 
wzrastać. Racja w tym przypadku 
jak zwykle jest gdzieś pośrodku.

W studium gminy Michałowice 
Paszkowianka wytyczona została 
w dwóch przebiegach. Jeden pro-
wadzi ul. Barbary w Nowej Wsi, 
drugi odsuwa tę drogę zaledwie 
kilkadziesiąt metrów dalej, na 
teren leśny.

Rozwiązanie 
– odsunąć drogę
Ewentualnym rozwiązaniem ra-
tującym mieszkańców jest od-
sunięcie drogi od ul. Barbary jak 

najdalej za tereny leśne, tak by 
dodatkowo zapobiec wycince 
lasu. Mieszkańcy chcą pomóc 
władzom gminy. – Jakiej pomo-
cy Pani wójt, by się spodziewa-
ła z naszej strony. Bo służymy 
wszelką pomocą. Jeśli życzy so-
bie jakieś pismo oficjalne, że się 
nie zgadzamy i nie chcemy tej  
drogi – padło pytanie z sali

A jakie jest stanowisko gminy 
w sprawie Paszkowianki? Takie 
pytanie padło na samym koń-
cu spotkania. – Ja reprezentu-
je stanowisko, że trzeba wybrać 
wariant, który jest najlepszy dla 
mieszkańców obecnych i przy-
szłych. I są warianty, którym my 
mówimy stanowcze nie (droga 
dwujezdniowa dwupasmowa 
w śladzie ul. Barbary lub nieco 
dalej) i tu taką deklarację mo-
gę złożyć. Natomiast między 
innymi chcę zobaczyć eksper-
tyzy, żeby wiedzieć między czym 
a czym wybieramy. Chciałabym 
stać twardo na jakimś stanowi-
sku jak będę miała dane – za-
znaczyła wójt Pachecka.  AZ
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Rozpoczęto sezon kąpielowy 
w Parku Mazowsze

ogłaszam, że dzisiaj pruszkow-
ska plaża została otwarta – po-
informował w sobotę Paweł 
Makuch, prezydent Pruszkowa.

Na plaży w Parku Mazowsze 
pojawił się świeży piasek, ale nie 
tylko. Na mieszkańców Pruszko-
wa czekają leżaki oraz hamaki. 
Bezpieczeństwo na strzeżonym 
kąpielisku zapewniają ratownicy, 
którzy będą obecni 7 dni w tygo-
dniu, w godzinach 10.00-18.00. 
Ratowników będzie trzech. Licz-
ba ta ma być zwiększana w zależ-
ności od ilości przebywających 
na kąpielisku gości.  SO

PRUSZKÓW
W sobotę, 22 czerw-
ca, oficjalnie otwarto 
pruszkowską plażę  
w Parku Mazowsze.  

M iejsce przeszło małą 
metamorfozę. War-
to zaznaczyć, że na 
miejscu dostępni są 

ratownicy w godz. 10.00-18.00. 
– Od samego rana dopinaliśmy 
ostatnie szczegóły, aby dzisiaj ofi-
cjalnie otworzyć naszą prusz-
kowską plażę w Parku Mazowsze. 
Realizując kolejne cele, które sta-
wiam sobie i swoim współpra-
cownikom, z wielką radością 
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PRUSZKÓW

Wkrótce budowa Ośrodka 
przy Wapiennej

Powiat pruszkowski poszukuje firmy, która zaj-
mie się budową nowej siedziby dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wa-
piennej w Pruszkowie. Inwestycja została podzie-
lona na dwa etapy. W pierwszym przewidziano 
rozbiórkę części istniejących obiektów, demontaż 
części instalacji, przygotowanie terenu budowy, 
budowę budynku dydaktycznego z salą sportową, 

umeblowanie i wyposażenie pomieszczeń, zagospo-
darowanie terenu poprzez budowę boiska, bieżni  
i skoczni, placu zabaw, miejsca do prowadzenia za-
jęć dogoterapii i hipoterapii. Ta część zadania ma 
zakończyć się do 31 lipca 2021 r. W drugim eta-
pie wykonawca rozbierze stary budynek Ośrodka,  
a w jego miejscu wybuduje internat. Termin odda-
nia do użytku do 31 lipca 2022 r.  EL
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GRODZISK MAZ.
Wielu mieszkańców 
Grodziska Mazowiec-
kiego wciąż dopytuje 
o budowę zachodniej 
obwodnicy miasta.  
I trudno się dziwić.  
Mijają miesiące,  
a przetargu jak nie było, 
tak nie ma. Sprawdza-
my co dzieje się w tym 
temacie.

C hoć brakuje napraw-
dę niewiele, aby ogło-
sić przetarg na budowę 
obwodnicy, to czyn-

ności formalne toczą się swoim 
torem i niestety wszystko przedłu-
żają. Skontaktowaliśmy się z bur-
mistrzem gminy, żeby dowiedzieć 
się na jakim etapie są dążenia do 
zrealizowania tej inwestycji. Na 
tę chwilę, nadal nie ma decyzji 
ministra w sprawie odwołań. – 
Trwają teraz pewne prace w ce-
lu zmniejszenia kosztów przed 

Co dzieje się w sprawie obwodnicy?

przetargiem, sprawa dotyczy mię-
dzy innymi zagęszczenia gruntu. 
Nadal toczy się sprawa odwołań, 
ale już pod koniec tego miesią-
ca spodziewamy się pozytywnej 
dla nas decyzji ministra – mówi 

Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

Kiedy zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę obwodni-
cy? – Mamy ogromną nadzieję, 
że przetarg zostanie ogłoszony 

jeszcze w te wakacje. Myśli-
my o tym temacie spokojnie, 
jestem przekonany, że uda się 
to wkrótce zrealizować. Je-
steśmy na ostatniej prostej 
– odpowiada Benedykciński.

Podczas majowej sesji ra-
dy miejskiej przyjęto uchwałę 
w sprawie rezygnacji z od-
szkodowań za działki sta-
nowiące własność gminy 
Grodzisk Mazowiecki prze-
jęte przez Województwo na 
cele związane z budową ob-
wodnicy. Decyzja ta została 
zadeklarowana już w 2013 r., 
a obecnie potwierdzona przez 
aktualnych radnych. Najpro-
ściej mówiąc, gmina po prostu 
przekaże część nieruchomo-
ści pod budowę obwodnicy. 
W sumie mowa o 30 działkach 
o wartości ponad 14 mln zł.

Grodziska obwodnica to 
jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć drogowych 
w tym regionie. Ma odkor-
kować centrum miasta, wy-
prowadzić na obrzeża ciężki 
ruch samochodowy, ułatwić 
dojazd do autostrady A2.  SO
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Przetarg na przebudowę 
trasy 719 w Kaniach

dodatkowe pasy do skrętu w le-
wo z DW719 o długości 63 m od 
strony Pruszkowa w ulicę Piłsud-
skiego i długości 83 m od strony 
Grodziska Maz. w ulicę Kolejo-
wą. Szerokość pasów ruchu na 
wprost i w prawo wynosić będzie 
3,5 m a szerokość pasów do skrę-
tu w lewo 3 m. Szerokość pobo-
czy wynosić będzie 1,5 m.

Przebudowa wykonana zostanie 
według projektu przygotowanego 
wcześniej przez gminę Brwinów. 
Na oferty MZDW czeka do 2 lipca. 
Proponowany w przetargu termin 
zakończenia prac to 30 listopada  
tego roku. O ile oczywiście wszyst-
ko pójdzie dobrze, a przetarg uda 
się pomyślnie rozstrzygnąć.

Otwarte na razie pozostaje py-
tanie o organizację ruchu w czasie 
prac. – Przygotowanie organiza-
cji ruchu będzie należało do wy-
branego w przetargu wykonawcy. 
Postaramy się znaleźć optymal-
ne rozwiązanie dla tego ruchli-
wego odcinka, jednak utrudnień 
zapewne nie unikniemy – mówi 
nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW.  EL

REGION
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich poszuku-
je firmy, która przebu-
duje skrzyżowanie trasy 
719 z ulicami Piłsudskie-
go i Kolejową w Kaniach.

Ostateczna decyzja  
o przebudowie krzy-
żówki drogi wojewódz- 
kiej nr 719 w Kaniach 

zapadła pod koniec maja tego roku. 
Wówczas radni sejmiku zdecydo-
wali o wprowadzeniu inwestycji 
do tegorocznego budżetu. Teraz 
mamy kolejny krok do realizacji 
przedsięwzięcia. MZDW ogłosi-
ło właśnie przetarg w tej sprawie.

Zakres prac obejmuje prze-
budowę skrzyżowania, instala-
cję na nim sygnalizacji świetlnej, 
przebudowę zjazdów, budowę 
chodników, odcinków ciągu pie-
szo-rowerowego i ścieżki rowe-
rowej, przebudowę odcinka ulicy 
Gościnnej wraz z jej oświetleniem. 
Na skrzyżowaniu zaprojektowano 

REGION
W tym roku mija 15 lat 
od momentu wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej. 
Przez ten czas gminy 
starały się o pozyskanie 
funduszy na różne inwe-
stycje. Sprawdzamy  
ile środków zdobył  
powiat pruszkowski,  
a ile powiat grodziski.

K orzyści jakie płyną 
z członkostwa w Unii 
Europejskiej, które są 
najbardziej widoczne 

dla mieszkańców to efekty uzy-
skanego wsparcia. Krótko mó-
wiąc – dotacje. Tworzone są 
różne programy unijne, w któ-
rych gminy mogą zdobyć okre-
ślone kwoty, aby spożytkować 
je na cele publiczne. W związ-
ku z przypadającą 15. rocznicą 
uczestnictwa Polski w UE postano-
wiliśmy sprawdzić jakie kwoty po-
zyskały gminy z dwóch powiatów: 
grodziskiego i pruszkowskiego.

Liderem okazuje się Grodzisk 
Mazowiecki i cały powiat gro-
dziski. Łącznie trafiły tam ponad 
344 mln zł pochodzące z unijnego 
budżetu. Nowe i zmodernizowa-
ne drogi, wyremontowane i wy-
posażone placówki zdrowotne 
i kulturalne, a także nowoczesne 
obiekty sportowe i place zabaw. 

Ile środków z UE zdobył nasz 
region przez 15 lat?

To tylko z niektóre inwestycje ja-
kie udało się przeprowadzić przy 
pomocy dotacji.

Największe dofinansowania dla 
Grodziska Maz. to m.in.: rewita-
lizacja centrum miasta (zmiany 
dotyczące np. terenów zielonych, 
w tym Stawów Walczewskiego) – 
15 mln zł, kompleksowe uzbro-
jenie obszarów inwestycyjnych 
– 11,9 mln zł, budowa przedszko-
la, organizacja klas „0”, biblioteki, 
hali sportowej wraz z łącznikiem 
przy Zespole Szkół Publicznych 
w Międzyborowie – ponad 8,1 mln 
zł i wiele innych. 

Natomiast w Pruszkowie i ca- 
łym powiecie pruszkowskim 
przez 15 lat pozyskano łącznie 
ponad 293 mln zł. Jak widać, to 
nieco mniej niż powiat grodziski, 
na co wpływ miały różne czynni-
ki. Gminy bliżej Warszawy mają 
mniej programów, w których mo-
gą uczestniczyć. Znaczenie ma też 
wielkość powiatu. Jednak to nie 
zmienia faktu, że udało się pozy-
skać spore kwoty na ważne cele. 

Niektóre z wyższych dotacji 
przeznaczono na: rozwój e-usług 
w powiecie pruszkowskim – 1,9 
mln zł, odnawialne źródła energii 

w gminie Nadarzyn – 5,5 mln 
zł, głęboka termomoderni-
zacja budynków użyteczno-
ści publicznej w Pruszkowie 
– 4 mln zł, budowa parkin-
gów „Parkuj i Jedź” w mieście 
Pruszków, mieście Piastów 
oraz w gminie Michałowice  
– 15,4 mln zł, remont willi Mil-
lera w Piastowie – 4,5 mln zł, 
centrum folklorystyczne „Ma-
tecznik Mazowsze” w Otrębu-
sach – 24 mln zł. I oczywiście 
wiele, wiele więcej. Pełna roz-
piska dostępna na stronie 
www.WPR24.pl.  SO
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Onanizował się na służbie

ukrywał swojej profesji. Posłu-
giwał się nickiem „Police Man”

Z doniesień blogera wynika, że 
to policjant w stopniu starsze-
go sierżanta. W służbie od dzie-
więciu lat, mąż i ojciec. Nie był 
wcześniej karany dyscyplinarnie.

Co na ten temat mają do po-
wiedzenia przełożeni mężczyzny? 
Pruszkowska komenda powiato-
wa, której podlega jednostka w Pia-
stowie, nie zabiera w tej sprawie 
głosu. Z pytaniem zwróciliśmy się 
zatem do rzecznika prasowego 
Komendy Stołecznej Policji. – Sy-
tuacja ta nie wymaga żadnego ko-
mentarza. W tym przypadku jest 
on zbędny. Teraz liczą się czyny. 
Policjant został natychmiast za-
wieszony przez Komendanta Po-
wiatowego Policji. Jednocześnie 
wszczął on postępowanie dys-
cyplinarne. Ponadto Komendant 
Stołeczny Policji wdrożył proce-
durę administracyjną zwolnienia 
osoby. W tym przypadku z uwa-
gi na dobro służby – mówi nam 
kom. Sylwester Marczak, rzecz-
nik prasowy KSP.  EL

PIASTÓW
Szokujące ustalenia 
blogera śledzącego 
nadużycia w policji.  
W niedzielę, 16 czerwca, 
jeden z policjantów z 
komisariatu w Piastowie 
w godzinach pracy  
onanizował się  
w służbowych pomiesz-
czeniach i transmitował 
to na żywo na jednym  
z portali erotycznych.

Informację o zachowaniu 
policjanta ujawnił Patryk 
Tomaszewski. Na screenie 
udostępnionym przez blo-

gera widać obnażonego od pasa 
w dół mężczyznę, który onani-
zuje się prowadząc transmisję li-
ve w internecie. Mężczyzna ma na 
sobie koszulkę z napisem „policja”, 
prawdopodobnie część umundu-
rowania. Za nim można dostrzec 
elementy wystroju pokoju, któ-
re wskazują, że do sceny doszło 
w pomieszczeniach służbowych, 
a konkretnie w pokoju dla zatrzy-
manych w komisariacie w Piasto-
wie. Policjant w internecie nie 

 B
O

LO
 S

KO
C

ZY
LA

S 
 

PRUSZKÓW

Poród  
na skrzyżowaniu

Niecodzienna sytuacja na jednym z głównych skrzy-
żowań w Pruszkowie. 17 czerwca około godz. 18.00 
w al. Wojska Polskiego na wysokości marketu Lidl 
samochód osobowy zablokował jeden pas ruchu. 
Była w nim kobieta, która zaczęła rodzić. Obec-
ność straży pożarnej i pogotowia wskazywała na 
początku na wypadek, okazuje się jednak, że przy-
czyna była zupełnie inna. – Nie doszło tam ani do 

wypadku ani do kolizji. Zgłoszenie otrzymaliśmy oko-
ło godz. 18.00. Na skrzyżowaniu zatrzymał się samo-
chód osobowy z kobietą, która zaczęła rodzić. Pomocy 
udzieliło jej pogotowie ratunkowe, kobieta została za-
brana do szpitala. Przez około 20 minut zablokowany 
był jeden pas Wojska Polskiego w kierunku Warszawy– 
mówiła nam. podkom. Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.  EL
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Psa lub rower zabierzesz gratis! 

3 h 12 min do Trójmiasta, 5 h 36 min do Ustki
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poznasz - polubisz

LATO Z POLSKĄ KOMEDIĄ

06.07
13.07
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08

Chłopaki nie płaczą

Seksmisja

Ile waży koń trojański

Lejdis

Kiler i Kiler-ów 2-óch

Nigdy w życiu

Kogel-mogel

Vinci

Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: Lipiec 21:30/Sierpień 20:30

Wakacyjne soboty

Organizator
Sponsor główny Współorganizator Sponsor PartnerzyWspółorganizator Sponsor
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TENIS

Iga Świątek  
z dziką kartą

Tenisistka z Raszyna zagra w głównej drabince Wim-
bledonu z tzw. „dziką kartą”. Iga Świątek na kortach 
Wimbledonu czuje się świetnie, rok temu wygrała 
tu juniorskie zawody. W tym roku Iga gra już jako 
seniorka. Świątek dotarła już do finału zawodów 
w Lugano, a w IV rundzie wielkoszlemowego Ro-
land Garros przegrała z Simoną Halep. Te wyczy-
ny dają jej 65. miejsce w rankingu WTA, a sezon 

nadal trwa. Niestety 65. lokata w rankingu to jeszcze 
zbyt mało, by dostać się do turnieju głównego Wim-
bledonu. Jednak organizatorzy wielkoszlemowego 
turnieju pamiętają o jej juniorskich wyczynach sprzed 
roku. Dlatego zdecydowali się przyznać Idze tzw. dzi-
ką kartę. To oznacza, że Świątek nie musi martwić się  
o występ w Londynie, ponieważ od razu dostała się 
do drabinki głównego turnieju.  AZ

Nightskating wraca  
do Pruszkowa

– Sienkiewicza – Staszica – Po-
wstańców – Chopina – Al. Nie-
podległości – Al. Armii Krajowej 
– Lipowa – Pogodna – Polna – 
Ceramiczna – Pogodna – Bo-
lesława Prusa. Rolkarze będą 
musieli pokonać ją dwukrotnie. 
O bezpieczny przejazd zadba 

ROLKI
Już 29 czerwca  
w Pruszkowie  
odbędzie się  
kolejna edycja  
Nightskatingu. 

R olkarze będą mieli 
do pokonania trasę 
o długości 14,6 km! 
W wydarzeniu udział 

może wziąć każdy. Jest jednak 
kilka warunków. Na rolkach mu-
simy czuć się swobodnie i pew-
nie, wiec przejazd raczej nie 
jest kierowany do tych, którzy 
na rolkach „stawiają” pierwsze 
kroki. Ważna jest również umie-
jętność hamowania.

W tym roku trasa przejaz-
du została poprowadzona uli- 
cami: Bolesława Prusa – Koś- 
ciuszki – Sienkiewicza – Staszi- 
ca– Powstańców – Chopina  
– Al. Niepodległości – Al. Armii 
Krajowej – Lipowa – Pogodna – 
Polna – Ceramiczna – Pogodna 
– Bolesława Prusa – Kościuszki 

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

Przejazd wystartuje sprzed 
Pałacu Ślubów o godz. 21.00. 
Zbiórka od 20.30 na pl. Jana 
Pawła II.  AZ
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Święto kolorów w Pruszkowie

Święto Holi ze względu na swój 
radosny charakter zyskało popu-
larność na całym świecie. Obcho-
dzi się je m.in. w Azji czy Europie. 
W tym roku Festiwal Holi zawi-
ta również do Pruszkowa i bę-
dzie swoistym powitaniem lata.

Impreza odbędzie się 29 czerwca  
na terenie przy studni oligoceńskiej 
przy ul. Lipowej w Pruszkowie. Na 
mieszańców czekać będą kolorowe 
proszki Holi w dziewięciu kolorach, 
kolorowe granity i wata cukrowa. 
Nie zabraknie też dobrej muzyki. 
A i jeszcze jedno. Jeśli myślicie, że 
uda Wam się przemknąć i nie po-
brudzić to nic z tego. Jeśli koloro-
wymi proszkami nie obrzucą Was 
znajomi, to zapewne trafią Was 

IMPREZA
Do kalendarza  
imprez plenerowych  
w Pruszkowie  
dołącza Festiwal Holi,  
czyli święto kolorów. 
Impreza została  
zaplanowana  
na 29 czerwca.

H oli to hinduistyczne 
święto radości i wio-
sny. Obchodzi się je 
przede wszystkim 

w Indiach Nepalu i innych re-
gionach świata, głównie wśród 
Hindusów lub osób pochodzenia 
indyjskiego. Święto rozpoczyna 
się przy ognisku Holika, gdzie 
ludzie zbierają się żeby śpiewać 
i tańczyć. Następnego dnia rano 
odbywa się karnawał kolorów, 
uczestnicy odgrywają pościg po-
legający na wzajemnym obrzu-
caniu się kolorowym proszkiem 
i wylewaniu na siebie kolorowych 
farb z wodą, podobnie jak pod-
czas polskiego śmigusa-dyngusa.

proszki ze specjalnych wyrzutni. 
Zabawa będzie przednia! Ma być 
wesoło i kolorowo.

To jednak nie koniec atrakcji. 
program imprezy jest uzupełnio-
ny o sportowe animacje, festiwal 
gier oraz… nightskating.  AZ
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Program imprezy 
•  12.00 – 18.00: sportowe anima-

cje 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

Polska Agencja Żeglu-
gi Powietrznej chce 
wybudować swój nowy 
kampus w Regułach. 
Inwestycja choć jeszcze 
się nie zaczęła, już budzi 
wiele emocji wśród 
mieszkańców. 

P AŻP to instytucja, któ-
ra w głównej mierze 
zajmuje się zarządze-
niem przestrzenią po-

wietrzną i przepływem ruchu 
lotniczego. Mówiąc obrazowo, 
kontrolerzy zastępują pilotom 

samolotów drogowskazy. To oni 
dają zielone światło na starty, lą-
dowania i inne operacje w prze-
strzeni powietrznej. 

W Polsce jedyną instytucją, 
która nie tylko zarządza ruchem 
w przestrzeni powietrznej, ale 
również szkoli i zatrudnia kon-
trolerów jest właśnie PAŻP. Dziś 
siedziba agencji mieści się nie-
opodal Lotniska Chopina przy 
ul. Wieżowej. Jednak PAŻP in-
tensywnie myśli o zmianie lo-
kalizacji…

Nowy kampus PAŻP ma po-
wstać w Regułach przy ul. Po-
wstańców Warszawy. To tu 
na przeszło 16-hektarowej 
działce ma powstać kompleks 

nowoczesnych budynków. Znaj-
dzie się w nich zarówno głów-
na siedziba agencji, centrum 
operacyjne, centrum szkole-
niowe oraz zaplecze umożli-
wiające działalność badawczo 
rozwojową. Planowane jest 
również stworzenie Big Da-
ta Center. Lokalizacja nie jest 
przypadkowa. Bliskość i dobre 
skomunikowanie z Warszawą 
sprawiają, że do kampusu bę-
dzie można łatwo i wygodnie 
dojechać. Dodatkowo dziś moż-
liwości techniczne sprawiają, że 
kontrolerzy nie muszą widzieć 
lotniska z okien kampusu. Dla-
czego PAŻP wybrał właśnie Re-
guły? – PAŻP rozpatrywał różne 

lokalizacje w pobliżu Warsza-
wy. Wybór Reguł spowodowa-
ny był specyfiką i dostępnością 
dużej działki, spełniającej wy-
magania Agencji i zakwalifiko-
wanej w MPZP pod działalność 
usługową – mówi nam Paweł 
Łukaszewicz, rzecznik praso-
wy PAŻP.

Mieszkańcy gminy Micha-
łowice obawiają się jednak gi-
gantycznego kompleksu, który 
ich zdaniem zaburzy krajobraz 
i przyczyni się do wzrostu ruchu 
na lokalnych drogach. PAŻP za-
znacza jednak, że projekt kam-
pusu został przygotowany tak, 
by budynki wpisały się w oko-
liczną zabudowę. Dodatkowo 
pojawi się tu dużo zieleni. Kom-
pleks ma być ekologiczny, co 
pozwoli zmniejszyć oddziały-
wanie na środowisko do mini-
mum. Dodatkowo przewiduje 
się, że większość ruchu samo-
chodowego „do” i „z” Kampusu 
będzie odbywać się w kierun-
ku odwrotnym do dominują-
cych potoków.

Obecność PAŻP to również 
korzyści dla gminy. Zarówno je-
śli chodzi o nowe miejsca pracy, 
jak i niemałe wpływy z podat-
ków, które trafią do gminnej 
kasy. -- W gminie pojawi się 
istotna instytucja publiczna 
i duży pracodawca. Korzyści 
od strony formalnej i podat-
kowej będą analogiczne jak dla 
wszystkich innych podmio-
tów gospodarczych. To przede 
wszystkim wpływy z podatków, 

jakie PAŻP będzie odprowa-
dzał, a także przyszłe miejsca 
pracy, bo bardzo często pro-
wadzimy rekrutacje na różne 
stanowiska, od kontrolerów 
ruchu lotniczego po pracowni-
ków administracyjnych – pod-
kreśla Łukaszewicz.

Przedstawiciele PAŻP chętnie 
spotykają się z mieszkańcami 
gminy. Zarówno na dedykowa-
nych inwestycji spotkaniach 
(pierwsze z nich odbyło się 
w kwietniu), jak i na gmin-
nych imprezach. Na początku 
czerwca mieszkańcy Michałowic 
mogli porozmawiać z przedsta-
wicielami PAŻP w trakcie Gmin-
nego Dnia Dziecka i Rodziny. Na 
gminnym pikniku można było 
znaleźć stoisko agencji. Warto 

u zaznaczyć, że pracownicy 
agencji zadbali tu o wszyst-
ko. Dla najmłodszych przygo-
towano szereg ciekawostek, 
niespodzianek i kolorowanek. 
Mieszkańcy mogli natomiast 
merytorycznie i otwarcie po-
rozmawiać z przedstawiciela-
mi PAŻP. Była to jednocześnie 
okazja do bliższego poznania 
samej agencji, jak i planowanej 
inwestycji w Regułach.

Co więcej agencja specjalnie 
dla mieszkańców uruchomiła 
również skrzynkę mailową kam-
pus@pansa.pl, na którą moż-
na wysyłać zapytania dotyczące 
PAŻP i inwestycji w Regułach. 

Budowa nowego kampusu 
PAŹP ma rozpocząć się w marcu 
2022 r. i potrwać do 2024 r.   AZ

PAŻP chce przenieść się do Reguł
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IMPREZA

W lipcu zlot fanów  
Electric Light Orchestra

Na początku lipca w Otrębusach odbędzie się 
XV Międzynarodowy Zlot Fanów Electric Light 
Orchestra. To legendarna rockowa formacja  
z Wielkiej Brytanii, ale fanów ma w całej Europie. 
Co roku pojawiają się oni na Zlocie w Otrębu-
sach, by wspólnie wspominać, bawić się, poznawać  
i zaprzyjaźniać. Nie inaczej będzie w tym roku.  
A oto pełny program: 5 lipca (piątek): przywitanie 

wszystkich fanów oraz zapewnienie noclegu, zwie-
dzanie Muzeum Figur Stalowych, zwiedzanie wysta-
wy zdjęć członków zespołu, dyskoteka, konkursy  
z nagrodami oraz karaoke. 6 lipca (sobota): wy-
stęp grupy tanecznej So Dance, koncert Sunflower  
Orchestra, ognisko integracyjne, pieczenie kiełba-
sek, dyskoteka do rana. Miejsce to świetlica OK przy  
ul. Krótkiej w Otrębusach.  EL

Kolejne podejście do przebudowy 
peronu w Regułach

na etapie przetargów. Kilku-
krotnie fiaskiem kończyły się 
próby wyłonienia firmy, które 
przeprowadzi prace. Nie zgła-
szał się nikt chętny lub pro-
ponowana cena była dla WKD 
zbyt wysoka. Przewoźnik nie 
zniechęca się jednak i rozpi-
sano właśnie kolejny przetarg 
w tej sprawie.

Inwestycja obejmuje prze-
niesienie peronu w nową lo-
kalizację przed przejazdem 
kolejowym w ciągu ul. Regul-
skiej dla kierunku z Warszawy. 
Peron dla kierunku do Warsza-
wy zostanie podwyższony do 

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa ponownie 
ogłosiła przetarg na 
przebudowę układu 
peronowego przystan-
ku w Regułach. Czy tym 
razem uda się wyłonić 
wykonawcę prac?

P lanowana przebu-
dowa przystanku to 
jedno z tych przedsię-
wzięć, które „utknęły” 

standardu obowiązującego na 
linii WKD. Zadanie podzielono 
na cztery etapy. W pierwszym 
przewidziano budowę nowego 
peronu w kierunku Grodziska. 
Następnie wykonawca będzie 
musiał uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie nowego obiektu. 
Trzeci krok to rozbiórka ist-
niejącego peronu, a następnie 
modernizacja peronu nr 1 czyli 
w kierunku Warszawy.

Termin na wykonanie prac 
do 140 dni kalendarzowych od 
momentu podpisania umowy. 
Termin składania ofert mija  
4 lipca.  EL

GRODZISK MAZ. 
Po perturbacjach i roz-
wiązaniu umowy z po-
przednim wykonawcą, 
grodziski urząd ogłosił 
kolejny raz przetarg na 
rewitalizację dworku 
Chełmońskiego.

Przypomnijmy, że nie-
ruchomość należała 
do Mateusza Chełmoń-
skiego, czyli brata zna- 

nego malarza Józefa Chełmoń-
skiego. Dworek jest drewnia-
ny i położony jest nad rzeką 
Mrowną. Wzniesiono go około  
1900 r. To jeden z ważniejszych 
zabytków na terenie gminy, który 
wkrótce ma odzyskać dawny blask.

Tak jak zapowiadano ogłoszo-
no kolejne postępowanie przetar-
gowe, w celu znalezienia nowego 
wykonawcy, który zajmie się kom-
pleksowym remontem dworku 
Chełmońskiego w Adamowiźnie. 
Niestety poprzednio wybrana fir-
ma nie dotrzymywała warunków 
umowy, przez co gmina musiała 
zrezygnować z jej usług. Później 
trzeba było ocenić co zostało już 
zrobione i wprowadzić stosowne 
zmiany w projekcie. Pytanie tyl-
ko czy gmina znajdzie tym razem 
solidną firmę? Trudno w tej chwili 
odpowiedzieć. Jak to zwykle by-
wa w takich sytuacjach, dowie-
my się po pewnym czasie.

Zakres prac przed jakim sta-
nie kolejny wykonawca to między 
innymi: rozebranie istniejących 
murowanych kominów oraz ścia-
ny, skucie wieńcy żelbetowych 
oraz płyty betonowej, wykona-
nie wykopów w celu osuszenia 
fundamentów, wykonanie izo-
lacji fundamentów, odtworze-
nie wieńcy oraz płyty betonowej, 
odbudowa ścian parteru oraz 
ściany murowanej i kominów, 
wykonanie konstrukcji stropu 

nad parterem, wykonanie kon-
strukcji więźby i pokrycia da-
chu, montaż stolarki drzwiowej 
i okiennej, roboty wykończenio-
we oraz instalacyjne, roboty na 
terenie parku: wykonanie ścieżek 
i alejek parkowych, nasadzenia 
roślinności, oświetlenie parko-
we, mała architektura.

– Rewaloryzacja zakładała 
częściową rozbiórkę drewnia-
nych elementów konstrukcji, 

ocenie stanu technicznego i po-
nownym wykorzystaniu do od-
budowy. Budynek był w bardzo 
złym stanie technicznym, ele-
menty drewniane w znacznej 
części były zbutwiałe. Budynek 
został rozebrany do poziomu 
parteru a elementy nienadają-
ce się do ponownego wykorzy-
stania zgodnie z decyzją MWKZ 
zutylizowane. Zgodnie z ustale-
niami piwnice zostały zasypa-
ne. Wykonawca wykonał wieńce 
żelbetowe oraz wylał płytę be-
tonową która miała stanowić 
podłoże pod legary posadzko-
we. Zachowane zostały murowa- 
ne ściany, 2 kominy oraz 2 pie- 
ce kaflowe. Stolarka okienna 
i drzwiowa, fragmenty trzecie-
go pieca kaflowego, dachówki, 
gąsiory, cegła rozbiórkowa oraz 
zachowane nielicznie elemen-
ty drewniane składowane są na 
placu budowy – czytamy w do-
kumentacji przetargowej.

Budynek wraz z parkiem zo-
stanie zagospodarowany na cele 
kulturalno-edukacyjne i tu-
rystyczne. Wydobycie jak naj-
większej ilości walorów z terenu 
objętego projektem oraz reali-
zacja programu funkcjonalno-
-użytkowego dla planowanej 
inwestycji możliwa będzie po-
przez wykonanie szeregu prac 
restauratorskich, remontowo-
-budowlanych, rewaloryzacyj-
nych i adaptacyjnych.

Koniec prac określono na 
koniec września 2020 r.   SO

Druga szansa dla dworku 
Chełmońskiego

Absolutorium dla zarządu  
i nowy wicestarosta

listopada ubiegłego roku. Mi-
mo to zarząd otrzymał absolu-
torium za rok 2018. Za głosowało 
17 radnych, przeciw zagłosowało 
7 radnych, a jeden wstrzymał się 
od głosu. – Bardzo dziękuję. Jest 
to pierwsze absolutorium tego 
zarządu. Głęboko wierzę, że nie 
ostatnie, ale tym bardziej cen-
ne w tym dniu i w tym momen-
cie. Naprawdę bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim radnym, któ-
rzy brali udział w głosowaniu. Ci 
którzy nie brali udziału również 
zasługują na szacunek – powie-
dział po głosowaniu Krzystof Ry-
muza, starosta pruszkowski. 

REGION
Na czerwcowej sesji 
rady powiatu prusz-
kowskiego radni głoso-
wali nad absolutorium 
dla zarządu powiatu. 
Decyzja nie była jed-
nogłośna. W trakcie 
sesji wybrano również 
nowego wicestarostę. 

R adni co roku ocenia- 
ją, czy zarząd wywią- 
zuje się ze swoich 
obowiązków. Oce-

nie podlega m.in. wykonywanie 
uchwał rady powiatu, gospoda-
rowanie mieniem czy też wy-
konanie budżetu. Pierwsze po 
wyborach absolutorium to nie-
kiedy ocena poprzedników, a nie 
ocena nowego zarządu. Tak też 
jest w przypadku powiatu prusz-
kowskiego, gdzie nowy zarząd 
z Krzysztofem Rymuzą na czele 
zaczął pracować w pod koniec 

W trakcie wtorkowej sesji wy-
brano również nowego wice- 
starostę. Funkcję, tę decyzją rad-
nych objęła Zdzisława Zielińska. 
Jej kandydaturę poparło 17 rad-
nych, a 8 głosowało przeciw. 

– Ja chciałam powiedzieć 
państwu dziękuje. Tym któ-
rzy mi zaufali, ale również tym, 
którzy mi nie zaufali. Pełna po-
kory przyjęłam te stanowisko. 
Dziś zajęłam puste miejsce przy 
stole, które postaram się spra-
wować w porządku – zwróciła 
się do radnych Zdzisława Zie-
lińska, wicestarosta powiatu 
pruszkowskiego.  AZ
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Roczny chłopiec wypadł  
z drugiego piętra

Dokładne okoliczności tego, 
co stało się w mieszkaniu przy 
ul. 11 Listopada, bada prusz-
kowska prokuratura. Śledztwo 
prowadzone jest w kierunku 
nieumyślnego spowodowania 
śmierci, ale na razie nikt nie 
usłyszał w tej sprawie zarzutów. 
– Badamy wszystkie wątki i oko-
liczności które mogły zaistnieć 

BRWINÓW
Prokuratura rejonowa 
w Pruszkowie prowa-
dzi śledztwo w sprawie 
śmierci rocznego chłop-
ca, który w minioną 
sobotę, 15 czerwca, wy-
padł z drugiego piętra 
bloku przy ul. 11 Listo-
pada w Brwinowie. 

D o tragedii doszło 
w sobotnie popo-
łudnie. Rannego 
chłopca do szpita-

la zabrało lotnicze pogotowie 
ratunkowe, jednak lekarzom nie 
udało się uratować malucha. Jak 
informowali bezpośrednio po 
tym zdarzeniu policjanci, w mo-
mencie wypadku w mieszkaniu 
przebywali rodzice dziecka. 
Oboje byli trzeźwi. Z nieoficjal-
nych doniesień wynika także, że 
następnego dnia miały się od-
być chrzciny chłopca.

lub nie zaistnieć, czyli że ktoś 
wbrew obowiązkowi czegoś nie 
zrobił. Sprawa jest na wczesnym 
etapie, nie chcę zdradzać zbyt 
wielu informacji. Zostanie prze-
prowadzona sekcja zwłok i ba-
danie bezpośrednich przyczyn 
zgonu – mówi nam Adam Grze-
czyński, szef prokuratury rejo-
nowej w Pruszkowie.  EL
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Niestety 
poprzednio 
wybrana firma 
nie dotrzymywała 
warunków 
umowy, przez  
co gmina musiała 
zrezygnować  
z jej usług.
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O bardzo dobrej ocenie władz 
gminy świadczy udzielenie 
przez Radę Miejską 
w Brwinowie absolutorium 
za 2018 r. oraz wotum zaufania 
dla burmistrza Arkadiusza 
Kosińskiego. Brwinów 
został też uznany za 
„Gminę dobrze zarządzaną” 
przez wydawcę czasopism 
„Magazyn gospodarczy 
FAKTY” i „Rynek inwestycji”.

Sesja Rady Miejskiej 
w Brwinowie, podczas 
której radni przyjęli 
sprawozdanie za ubiegły 

rok oraz udzielili burmistrzowi 
absolutorium i wotum zaufania, 
odbyła się 17 czerwca 2019 r. – Rok 
2018 był bardzo dobrym rokiem 
pod względem zrealizowanych 
inwestycji, na które przeznaczy-
liśmy ponad 25 mln zł. Wyróżnia 
go także wysokość pozyskanych 
środków zewnętrznych na inwe-
stycje budowlane i modernizacje. 
Najlepszą weryfikacją podejmo-
wanych i zrealizowanych dzia-
łań była ocena dokonana przez 
mieszkańców w czasie ubie-
głorocznych jesiennych wybo-
rów samorządowych, w których 
ponad 83% dokonało swoistego 

pozytywnego skwitowania 8 lat 
mojej dotychczasowej pracy i po-
nownie mi zaufało, powierza-
jąc ster naszej gminy na kolejne 
5 lat – podsumował ubiegły rok 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Kilka dni wcześniej burmistrz 
odebrał nagrodę specjalną „Sa-
morząd Dobrze Zarządzany – 
Samorząd 30-lecia” przyznaną 
Brwinowowi przez firmę Ma-
xmedia, która wydaje tytuły 
takie jak „Magazyn Gospodar-
czy Fakty” „Rynek Inwestycji”, 
Magazyn „VIP” i współpracu-
je z Krajową Izbą Gospodar-
czą, Business Centre Club oraz 
największymi organizacjami 

branżowymi i izbami gospo-
darczymi w kraju. – Cieszymy 
się, że mamy możliwość za-
prezentować i docenić przed-
siębiorców i samorządowców 
świadomych wartości swojej 
i swoich współpracowników. 
Mających wizję, ale i korzysta-
jących z doświadczeń innych. 
Tych, którzy wiedzą, jak po-
winien wyglądać dobrze pro-
wadzony biznes lub jednostka 
samorządu terytorialnego, ma-
ją jasno wytyczony cel i wiedzą, 
jak go osiągnąć – mówił właści-
ciel wydawnictwa Mariusz Gry-
żewski podczas gali wręczenia 
nagród lauretom. 

Gmina Brwinów dobrze 
zarządzana

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

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

Gmina Grodzisk Ma-
zowiecki mocno sta-
wia na rozwój infra-
struktury oświato-

wej. W trakcie realizacji jest 
rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Westfala (dobudo-
wanie skrzydła dydaktycznego 
dla klas I-III) oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 5 (dobudowanie 
dwusektorowej sali gimnastycz-
nej z zapleczem szatniowym 
i łącznikiem). Planowany termin 

zakończenia realizacji inwesty-
cji to grudzień 2019 r. 

Trwa również budowa sa-
li gimnastycznej z zapleczem 
dla SP w Izdebnie Kościelnym. 
Zgodnie z planem już od stycz-
nia 2020 r. dzieci powinny mieć 
możliwość korzystania z no-
wych pomieszczeń.

W planach jest także bu-
dowa przedszkola i żłobka 
przy ul. Okrężnej (zakończono 
etap projektowania i uzyskano 

pozwolenie na budowę), bu-
dowa SP w Szczęsnem oraz 
dobudowa skrzydła przed-
szkolnego w SP w Książeni-
cach (inwestycje są w trakcie 
projektowania), a także roz-
budowa SP nr 1, m.in. poprzez 
dobudowanie sali gimna-
stycznej (ogłoszono przetarg 
na projektowanie).

Gmina Grodzisk Mazowiec-
ki dba również o rozbudo-
wę infrastruktury drogowej. 

W ramach projektu Reduk-
cja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach połu-
dniowo-zachodniej części 
Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras 
Rowerowych – Etap 1, współ-
finansowanego z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, powstały ciągi tras 
rowerowych w ulicach:

• 1 Maja/Bartniaka/3 Maja,
• wzdłuż ul. Królewskiej, od 

ul. Orzeszkowej do granicy 
z Milanówkiem,

• wzdłuż ul. Świeżej, ul. Po-
niatowskiego, ul. Narutowi-
cza oraz w ul. Traugutta.

W trakcie realizacji są ścieżki 
w ul. Bałtyckiej, ul. Żyrardow-
skiej i ul. Matejki.

Projekt realizowany jest 
w partnerstwie przez sześć 

samorządów: Grodzisk Mazo-
wiecki (lider projektu), Micha-
łowice, Milanówek, Podkowa 
Leśna, Pruszków i Żyrardów.

Kolejna inwestycja powsta-
je na Stawach Walczewskiego. 
Już w połowie lipca zostaną od-
dane do użytku trzy drewnia-
ne pomosty, służące do ruchu 
pieszego. Dookoła pomostów 
zaplanowano zielone nasadze-
nia, które umilą mieszkańcom 
czas spędzany na Stawach. 

Nowe inwestycje oświatowo-drogowe 
w gminie Grodzisk Mazowiecki

S towarzyszenie Jeździec-
kie SZARŻA stara się 
o dofinansowanie zajęć 
z hipoterapii dla dzieci. 

Aby im pomóc, wystarczy zrobić 
zakupy w wyznaczonych skle-
pach Tesco i wrzucić paragon 
do odpowiedniej urny. 

SJ SZARŻA z powodzeniem 
realizuje projekt hipoterapii, 
na który otrzymało na począt-
ku roku dofinansowanie z Fun-
dacji Tesco. Zajęcia dla grupy 
dziesięciorga dzieci rozpoczęły 
się w maju i potrwają do końca 
czerwca. Dzięki dofinansowaniu 
udało się zakupić rampę i specja-
listyczne siodło do hipoterapii. 
Nadal potrzebne są pieniądze na 
niezbędny sprzęt: pasy ze spe-
cjalnymi uchwytami, pady oraz 
pomoce dydaktyczne. W związku 
z tym SZARŻA stara się o kolejną 
dotację. W ramach projektu je-
sienią planowane są kolejne za-
jęcia hipoterapii dla osób, które 

przy pierwszej turze znalazły się 
na liście rezerwowej. 

Złożony przez SJ SZARŻA 
wniosek do Fundacji Tesco zo-
stał wysoko oceniony. O tym, 
jakie projekty wejdą w życie 
w kolejnej VI edycji, decydują 
klienci Tesco, podczas głoso-
wania, które trwa od 17 czerwca 
do 14 lipca - za jeden paragon 
otrzymują jeden żeton, upraw-
niający do głosowania na ich 
zdaniem najciekawszy i najpo-
trzebniejszy projekt. 

Jak można pomóc SZARŻY? 
Wystarczy odwiedzić do 13 lipca 
jeden z wymienionych niżej skle-
pów Tesco i zrobić zakupy na do-
wolną kwotę, poprosić o paragon 
i wrzucić go do jednej z trzech 
urn na terenie sklepu.

Głosy na Szarżę można od-
dawać w następujących loka-
lizacjach:
• Piastów - Al. Tysiąclecia 7
• Milanówek - Królewska 123a
• Błonie - Poniatowskiego 2f
• Jaktorów - Fabryczna 2

„Decydujesz, pomagamy” 
– dla hipoterapii w Szarży

Urząd Gminy Brwinów prowadzi nabór pracowników na wolne stanowiska: 
Podinspektor/Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego 

oraz 
Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym. 

Termin składania dokumentów: do 8 lipca 2019 r. Więcej informacji: bip.brwinow.pl
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Budowa sali gimnastycznej dla SP w Izdebnie Kościelnym 
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Rozbudowa SP nr 2 przy ul. Westfala Budowa pomostów na Stawach Walczewskiego
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OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW: CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio  
tel. 668566576

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

• Segment sprzedam: 
Słonecznikowa Pruszków  
695 504 174 

• Sprzedam 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

Pokoje nad morzem  
tel. 501-514-004  
www.pokojenadmorzemewak.pl 
ZAPRASZAMY 

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

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

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

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 

• PRACA PRUSZKÓW. 
Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy 
przy ochronie małego zakładu  
produkcyjnego w Pruszkowie. 
Nie wymagamy doświadczenia. 
Dobre warunki pracy.  
Tel. 739 003 512 lub 577 303 512 

• Firma "Probet" poszukuje pracownika 
gospodarczego z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności. 
Praca w Grodzisku Mazowieckim. 
Gwarantujemy umowę o pracę 
i godne wynagrodzenie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 798 912 400

• Pracuj jako Opiekun / Opiekunka 
Seniorów w Niemczech i już dziś 
dołącz do zespołu naszej firmy! 
Gwarantujemy pewną pracę oraz 
kursy języka niemieckiego od 
podstaw. Zadzwoń i dowiedz się 
więcej. Czekamy właśnie na Ciebie! 
Tel. 506 289 039, Promedica24.

• Podejmę współpracę z ekipą 
montażową, zatrudnię do  
montażu okien, drzwi Pruszków  
i okolice tel. 508 266 707 

• 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 

• 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

Kobieta zaopiekuje się osobą 
starszą, niepełnosprawną  
lub dziećmi, z zamieszkaniem 
tel. 516-307-072 

 
 
NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM
• Dom w Parzniewie  

tel. 535-487-338 

DAM PRACĘ • Wynajmę warsztat 
samochodowyw 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  
 

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ
• Kupię nieruchomość  

z każdym problemem: 
zadłużenie, służebność,  
lokator, udziały itp.  
781 401 501 

Działkę ewentualnie  
dom do kapitalnego  
remontu Pruszków  
i okolice tel. 606 647 792 

 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  

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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. 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Pruszkowa: 
- uchwały Nr VI.69.2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru „Kwartał – Przy 
Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki; 

- uchwały Nr VIII.88.2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy 
ul. Magazynowa;

- uchwały Nr VIII.90.2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy 
ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej;

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu, które należy składać na 
piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie 
do dnia 22 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 udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej 
dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmującej w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią  
w godzinach pracy Urzędu. 

Ww. uchwały została również opublikowane na stronie: http://pruszkow.bip.gmina.pl   
patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA   Miejscowe Plany 
zagospodarowania Przestrzennego    ROK 2019

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 22 lipca 2018 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii 
Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie 
do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki  i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. 
nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.
pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

    Prezydent Miasta Pruszkowa  
Paweł Makuch

USŁUGI

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

• HYDRAULIK, budujemy nowe 
sieci, modernizujemy stare,  
608 030 808 

• 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 

• Protezy zębowe 450 zł:  
508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• Usługi wirtualnego biura, windykacja 
tel. 793250833 

• Usługi detektywistyczne  
tel. 690890577 

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

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

 INNE
• Kobieta l.49 pozna mężczyznę wolnego, 

bez nałogów, w wieku 44-54 lat w celu 
wspólnej jesieni życia. Tel. 668-827-803

Nadarzyn, dnia 28 czerwca 2019 r. 

OGŁOSZENIE 
 Wójta Gminy Nadarzyn 

W nawiązaniu do treści ogłoszeń opublikowanych w dniu 07.06.2019r. w sprawie:
1) Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) Wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie 

Nadarzyn 
uzupełniam treść powyższych ogłoszeń o klauzulę informacyjną. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana 

przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail:  
gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl   
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, 
wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich 
niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi 
archiwizacji.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie 
dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do 
przekazania danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane  
w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu.

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest 
uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, 
a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,  
jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania  
w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   Wójt Gminy  
Dariusz Zwoliński   

Biała Rawska 25 czerwiec 2019 r.

Ogłoszenie
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej wynajmie lokal usługowy 
położony w miejscowości Podkowa Leśna ul Słowicza 1 I/1  
o powierzchni użytkowej  84,40 m2 (parter wraz z piwnicą) media:  
prąd, gaz, woda.
Oferty wynajmu lokalu wraz z charakterystyką prowadzonej 
działalności proszę składać na adres bank@bsbr.pl

Wszelkie  informacje dostępne pod numerem telefonu 785-644-012 
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U  
z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych 
planów zagospodarowania wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, sporządzonych do planów:.
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej 

stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki” sporządzanego na podstawie uchwały Nr 317/2016 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej uchwałą nr 140/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
29 maja 2019 r. Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają po:
1) od północy – zaczynając od północno – zachodniego narożnika działki ew. nr 175/17 w obrębie Książenice, następnie 

w kierunku wschodnim po północnych granicach działek ew. nr 175/17, 176, 177, 178, i 179 do punktu na granicy 
działki ew. nr 6/30 w obrębie Urszulin, stanowiącego punkt przecięcia tej granicy i granicy konturu klasyfikacyjnego 
klasy RIVa i dalej wzdłuż tego konturu do punktu stanowiącego przecięcie linii konturu klasy RIVa z zachodnią granicą 
drogowej działki ew. nr 7, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy drogowej działki ew. nr 7 i 8 do 
punktu stanowiącego punkt przecięcia północnej granicy drogowej działki ew. nr 8 i dalej w kierunku wschodnim po 
północnej granicy tej drogowej działki ew. nr 8 do punktu wyznaczonego na tej granicy w odległości 440 m od północno 
wschodniego wierzchołka działki ew. nr 6/30, następnie ponownie w kierunku północnym, z przejściem przez grunty klasy 
RV i RIVb następnie wzdłuż granicy konturu klasyfikacyjnego RIVa i wzdłuż zachodniej granicy konturu klasyfikacyjnego 
W-PsIV do punktu przecięcia z południową granicą ul. Jabłoniowej na drogowej działce ew. nr 4 następnie w kierunku 
wschodnim po południowej granicy ulicy Jabłoniowej do punktu przecięcia z granicą działki ew. nr 6/30 położonego na 
granicy obrębu Urszulin;

2) od wschodu - zaczynając od punktu przecięcia z granicą działki ew. nr 6/30 położonego na granicy obrębu Urszulin, 
w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej obrębu Urszulin stanowiącej wschodnią 
granicę gminy Grodzisk Mazowiecki i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy obrębu Książenice 
stanowiącej wschodnią granicę gminy Grodzisk Mazowiecki, do południowo- wschodniego narożnika drogowej działki  
ew. nr 201/3 – ul. Olszowej;

3) od południa – od południowo- wschodniego narożnika drogowej działki ew. nr 201/3 - ulicy Olszowej wzdłuż 
południowych granic drogowych działek ew. nr 201/3, 201/2, 201/1, do punktu na przecięciu z przedłużeniem zachodniej 
granicy działki ew. nr 175/17;

4) od zachodu – od punktu przecięciu południowej granicy ul. Olszowej na drogowej działce ew. nr 201/1 z przedłużeniem 
zachodniej granicy działki ew. nr 175/17 z przejściem przez działkę ew. nr 201/1 po zachodniej granicy działki  
ew. nr 175/17, do północno -zachodniego narożnika tej działki ew. nr 175/17 w obrębie Książenice.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie  
ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki, sporządzanego na podstawie uchwały Nr 549/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają po:
1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 26/30, dalej po północnych 

granicach dz. ew. nr 26/30 i 27, przez dz. ew. nr 59 do punktu stanowiącego południowy narożnik dz. ew. nr 77/6; 
2) od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 59 do punktu stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik;
3) od południa – po południowej granicy obrębu Szczęsne, do punktu stanowiącego południowy narożnik obrębu Szczęsne;
4) od zachodu – po zachodniej granicy obrębu Szczęsne do punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik  

dz. ew. nr 26/30.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 

F4 – etap I sporządzanego na podstawie uchwały Nr 791/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uchylenia uchwały 
Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki oraz uchwały  
Nr 499/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 791/2014 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i uchylenia uchwały Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  

24 stycznia 2007 r. Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego 
granice przebiegają po:
1) od północy – od punktu stanowiącego północno - zachodni narożnik działki ew. nr 16/3 z obr. 9 północną granicą działki 

ew. nr 16/3 z obr. 9, przez działki ew. nr 16/1 i 17/1 z obr. 9 oraz 23/2 i 2/1 z obr 56, zachodnią granicą działki ew. nr 2/2 
z obr. 56, północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 2/3 i 1/3 z obr. 56 oraz północno - zachodnią i północną granicą 
działki ew. nr 1/4 z obr. 56 do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik działki ew. nr 1/4 z obr. 56;

2) od wschodu – w kierunku południowym północno - zachodnią i zachodnią granicą działki ew. nr 5 z obr. 56, zachodnimi 
granicami działek ew. nr 7/1, 48/1, 50, 52, 49/3, 49/13, 49/14, 40 i 47/2 z obr. 56 oraz 11/12, 11/6, 3/2 i 23/1 z obr. 16, 
następnie południową granicą działki ew. nr 22 z obr. 16, wschodnią granicą działki ew. nr 25/1 z obr. 16 i prostopadle 
przez działkę ew. nr 52 z obr. 16 do punktu na jej południowej granicy;

3) od południa – południowymi granicami działek ew. nr 52 z obr. 16 oraz 44/1 z obr. 9, następnie zachodnimi granicami 
działek ew. 44/1 i 43/2 z obr. 9 i południową granicą działki ew. nr 43/1 z obr. 9 do punktu stanowiącego południowo-
wschodni narożnik działki ew. nr 26 z obrębu 9;

4) od zachodu – w kierunku północnym wschodnią granicą działki ew. nr 26 z obr. 9, następnie w kierunku wschodnim 
północną granicą działki ew. nr 38 z obr. 9 i ponownie w kierunku północnym wschodnimi granicami działek ew. nr 35/1, 
35/2, 22/5 z obr. 9, przez działkę ew. nr 22/4 z obr. 9, wschodnimi granicami działek ew. nr 15/5, 52 i 15/2 z obr. 9 do 
punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 16/3 z obr. 9.

Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, sporządzonymi do w/w planów odbędzie się  
w dniach od 08.07. 2019 r. do 29.07.2019 r. 
Dokumentacje spraw będą wyłożone 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 projektach planów rozwiązaniami odbędą się w dniu 15 lipca 2019 r. dla części wsi Szczęsne 
po południowej stronie ul. Drozda, o godzinie 17.00
Dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki w dniu 15 lipca 
2019r. o godzinie 17.30, 
Dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 17.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101.
Projekty planów oraz prognozy udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2019.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektów planów 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 12.08. 
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 albo podpisem zaufanym”.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie 
do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do .12.08.2019 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

Grodzisk Mazowiecki, 28.06.2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki; Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I.

                                                      Grodzisk Mazowiecki,  28.06.2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki  

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. 
Dz. U z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki  sporządzanej na podstawie 
Uchwały Nr 190/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. zmiany Studium.

Sporządzony projekt zmiany Studium na obszarze obejmującym całą gminę Grodzisk Mazowiecki, dotyczy, zmiany: 
1) przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze strefą ochronną wokół obiektów infrastruktury 

technicznej (pasem technologicznym) na rysunku Studium;
2) ustaleń tekstu Studium dotyczących elektroenergetyki, a w szczególności projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV; 
3) wprowadzenia korekt redakcyjnych tekstu oraz rysunku Studium w celu dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawa.

Wyłożenie projektu zmiany Studium  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do zmiany Studium 
odbędzie się w dniach od  08.07.2019 r. do   30.07.2019 r.  

Dokumentacje sprawy będą wyłożone 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 projektach  planów rozwiązaniami odbędą się w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 17.30 
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101.  
Projekt zmiany Studium oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – 
Planowanie przestrzenne – Rok 2019.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  zmiany Studium, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu zmiany Studium  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   20.08.2019 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, albo podpisem zaufanym”.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
w nieprzekraczalnym terminie: do  20.08.2019 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

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE: ZAGOSPODAROWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na stawkę miesięcznego 
czynszu najmu za m2 powierzchni użytkowej wskazanego w tabeli lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku – pawilonie 
usługowo-handlowym usytuowanym na terenie Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości 

lokalowej

Pow.  
w m2

Stawka wywoławcza 
msc. czynszu najmu 

za m2 pow. użytkowej

Wadium Postąpienie 
minimalne 

Rodzaj działalności 
prowadzonej  

w lokalu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
. Lokal nr 7 22,45 20 zł 553 zł 1 zł usługowo-handlowa

Lokal użytkowy wyposażony jest w wentylację, instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Centralne ogrzewanie gazowe  
i cwu z lokalnej kotłowni. Nieruchomość lokalowa wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, wolna od hipotek i innych praw 
rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nią.
Czas trwania najmu lokalu użytkowego – do 18.09.2022r.
Do stawki czynszu najmu ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku o godzinie 11°° w dużej sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ulicy Kościuszki Nr 32a, I piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do Kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. Nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao SA w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, 
00-950 Warszawa do dnia 12 lipca 2019 roku. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
Najemcy (byli i aktualni) gminnych lokali użytkowych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie wywiązywali się z warunków umowy 
najmu lokalu użytkowego oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat wygrały przetarg a uchylały się od podpisania umowy najmu 
lokalu bądź zrezygnowały z najmu lokalu niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu nie mogą brać udziału w przetargu. 
Wadium złożone w gotówce przez wygrywającego przetarg ulega zarachowaniu na poczet czynszu najmu. Wadium złożone 
przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 1-3 dni od rozstrzygnięcia (ogłoszenia wyniku) przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi, gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy. 
Przystępujący do przetargu, przed przetargiem zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków 
określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
Warunki przetargu określa Regulamin Przetargu, z którym należy zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim 
ul. Kościuszki 32A w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 208, tel. 22 463-46-30, a także na stronie internetowej 
www.bip.grodzisk.pl .
Lokal można oglądać w dniach 19, 22, 26, 29 czerwca 2019 roku oraz 03, 06, 10 lipca 2019 roku w godzinach 8.00 – 12.30.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy najmu.
Najemca lokalu wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego 
czynszu najmu brutto ustalonego w drodze przetargu w dniu zawarcia umowy najmu w celu zabezpieczenia roszczeń 
wynajmującego z tytułu czynszu najmu, opłat dodatkowych oraz z tytułu naprawienia szkód wyrządzonych w przedmiocie 
najmu przekraczających normalne zużycie.
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu lub odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.


