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„Parkuj i Jedź” w Nadarzynie  
na ostatniej prostej

NADARZYN  
Za budynkiem Urzędu Gminy  
Nadarzyn powstaje parking typu 
„Parkuj i Jedź”. Sprawdziliśmy  
na jakim etapie jest jego budowa. 

P arking nazywany jest też centrum 
przesiadkowym. Jego dokładna loka-
lizacja to ul. Graniczna w Nadarzynie. 
W istocie powstaje tam wiele miejsc 

postojowych, budynek, w którym będą mieściły 
się lokale usługowe (nie wiadomo jeszcze jakie), 
dwa perony autobusowe oraz punkt ładowania 
pojazdów elektrycznych. To stąd będą wyruszały 
popularne „czerwoniaki”, czyli autobusy ZTM.

Prace wystartowały w lipcu. Na ten moment 
widać duży postęp. Jednak otwarcie odbędzie 
się z małym poślizgiem – po nowym roku, a nie 
jak planowano pod koniec bieżącego roku. 
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– to kwota, którą przeznaczono na inwestycje w projekcie 
budżetu Pruszkowa na 2020 r. Na liście przedsięwzięć jest 
m.in. budowa wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldzkiej. 
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Kompleksowe BADANIA SŁUCHU

Współpraca
z NFZ

Ponad 450
lokalizacji w Polsce
Tysiące zadowolonych
pacjentów25 lat tradycji

Zapraszamy do naszego gabinetu na
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Oddział w Pruszkowie:

ul. Drzymały 23
wejście od Al. Niepodległości, parter
tel. 509 853 674, 508 046 733, 22 723 43 30

Czynne:  poniedziałek ............ 8:00-17:00
wtorek, środa .......... 8:00-18:00
czwartek, piątek ..... 8:00-16:00
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Czarna Droga – co z remontem przejścia?
PRUSZKÓW

Mieszkańcy Pruszkowa 
wciąż czekają na 
przebudowę przejścia 
pod torami PKP, 
które znajduje się 
przy Czarnej Drodze.

W spomniane wyżej 
przejście to waż-
ny szlak komu-
nikacyjny, dzięki 

któremu można przedostać się 
na drugą stronę miasta. Każde-
go dnia z przeprawy pod torami 
korzystają setki mieszkańców 
Pruszkowa. Jednak nie wszyscy. 

Przejście jest wyłączone dla osób 
niepełnosprawnych. Pochylnia, 
która się tam znajduje, nadaje się 
najwyżej do wprowadzania rowe-
rów. Teren ten bywa zalewany i to 
w taki sposób, że nie da się tam-
tędy przejść. Ponadto wiele osób 
boi się korzystać z tej przeprawy 
po zmroku. Jak widać przebudo-
wa jest bardzo potrzebna.

Przypomnijmy, że w na ko-
niec 2017 r. pruszkowski urząd 
ogłosił przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej prze-
budowy przejścia przy Czar-
nej Drodze. Miała ona powstać 
do 28 września 2018 r. Co dzie-
je się w tym temacie? – Doku-
mentacja jest w opracowaniu. 

Czekamy na pozwolenie wodno-
-prawne i odstępstwo od prze-
pisów kolejowych. Planowany 
termin pozyskania pozwolenia 
na budowę to 31 stycznia 2020 
roku – odpowiada Konrad Si-
piera, wiceprezydent Pruszkowa. 
Przebudowa będzie wiązać się 

z ważnymi zmianami. – Przejście 
zostanie zabezpieczone przed 
zalewaniem wodą i dostosowa-
ne dla osób niepełnosprawnych 
– powstaną pochylnie. Dodatko-
wo zostanie rozbudowany mo-
nitoring miejski i oświetlenie 
przejścia – opisuje Sipiera. SO

Kiedy przetarg na budowę 
obwodnicy Grodziska?

infrastruktury, która uprawomoc-
niła kluczowy dla inwestycji doku-
ment, czyli tzw. ZRID („zgoda na 
realizację inwestycji drogowej”).

Po jej ogłoszeniu pod koniec 
października nic już nie stoi na 
przeszkodzie, aby zabierać się za 
realizację przedsięwzięcia. Kiedy 
możemy spodziewać się przetargu 
na wykonanie prac? – Procedury 
trwały bardzo długo. Musimy zak-
tualizować dokumentację, zwery-
fikować uzgodnienia w terenie, 
szczególnie jeśli chodzi o energe-
tykę. To nie potrwa długo, rozpo-
częliśmy te przygotowania jeszcze 
przed ogłoszeniem decyzji mi-
nisterstwa. To duża inwestycja 
za ogromne pieniądze i dołoży-
my wszelkich starań aby prze-
targ ogłosić jeszcze w tym roku 
– mówi Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Sama budowa ma potrwać dwa 
lata. Możliwe, że uda się ją za-
kończyć pod koniec 2022 r., czyli 
w 500. rocznicę nadania Grodzi-
skowi praw miejskich. EL

GRODZISK MAZ. 
Tak blisko realizacji 
tej ważnej drogowej 
inwestycji jeszcze nie 
było. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Woje-
wódzkich szykuje się 
do ogłoszenia przetargu 
na budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. 
Możliwe, że uda się 
to jeszcze w tym roku.

W bicie pierwszej ło-
paty pod budowę 
obwodnicy z pew-
nością będzie mo-

mentem historycznym. Uda się to 
po ponad 20 latach starań, batalii 
administracyjnej, rozpatrywania 
skarg i odwołań. Przygotowa-
nia do rozpoczęcia prac w tere-
nie umożliwiła decyzja ministra 

– Otwarcie obiektu przewidujemy 
w styczniu. Parking miał zostać 
oddany do końca roku, jednak 
nastąpił mały poślizg z uwagi na 
długie oczekiwanie zgody na bu-
dowę. Były pewne kwestie, które 
zwyczajnie musieliśmy popra-
wić. Myślę też, że w grudniu ru-
szą prace związane z oszkleniem 
dworca. Wykonawca jest solidny 
i na ten moment prace dobrze po-
stępują – mówi Dariusz Zwoliń-
ski, wójt Nadarzyna. – Warto też 
dodać, że przez pięć lat od uru-
chomienia parkingu postój będzie 
bezpłatny, bo przez ten czas nie 
możemy czerpać zysków. To dla-
tego, że parking powstaje z do-
tacji unijnych – dodaje.

Wielu mieszkańców Nada-
rzyna wypowiada się pozytyw-
nie o budowie „Parkuj i Jedź”. 
Jest też druga strona medalu. 
Nie brakuje głosów negatyw-
nych. Jaka jest idea budowy tego 

obiektu? – Słyszałem takie głosy, 
że o jakim „Parkuj i Jedź” mówi-
my skoro nie posiadamy kolei... 
Nie jesteśmy jedyną gminą, która 
realizuje takie inwestycje. Cho-
dzi o to, aby wyprowadzić ruch 
kołowy z centrum Nadarzyna. 
Często też ludzie nie chcą już 
dojeżdżać do Warszawy swo-
imi samochodami. Jedni nie do 
końca pewnie się czują jeżdząc 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

autem w stolicy, a drudzy twier-
dzą, że tracą czas w korkach oraz 
na szukaniu właśnie miejsc par-
kingowych, zamiast np. czytać 
książkę. Dojazd własnym au-
tem jest też bardziej kosztowny. 
Chcemy mieszkańcom ułatwić 
dotarcie do stolicy. I musimy 
patrzeć na ten problem szerzej. 
Nie tylko przez pryzmat własne-
go „ja” – zaznacza Zwoliński.

Nadarzyńskie centrum prze-
siadkowe pomieści 350 samocho-
dów. I nawet tak spora liczba, jak 
zakłada urząd, może wyczerpać 
się szybko. – Gdy półtora roku 
temu zostałem wójtem, to sa-
mochody parkowały tylko przed 
urzędem. Parking z tyłu budyn-
ku był dla pracowników i też nie
było tam wiele aut. Obecnie oby-
dwa są prawie w pełni zajęte.
Ja sądzę, że tych 350 miejsc na 
„Parkuj i Jedź” wyczerpie się w cią-
gu dwóch lat. Zwłaszcza że cią-
gle pojawiają się nowi mieszkań-
cy, a teraz na każdy nowy dom 
przypada jedno, dwa lub więcej 
aut – wyjaśnia wójt Nadarzyna. 

Co więcej, od września przy-
szłego roku nadarzyński urząd 
planuje dość dużą reorganizację 
komunikacji autobusowej. Po-
mysłów jest wiele. Od stworzenia 
„busikowych” linii wewnętrznych 
po szybki autobus do Warszawy. 
Mieszkańcy mają poznać kon-
cepcję na wiosnę. SO
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„Parkuj i Jedź” w Nadarzynie 
na ostatniej prostej
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więcej informacji na www.pzts.pl



– Podpisaliśmy umowę na realizację świadczeń stomatologicznych dla 5559 uczniów 
szkół podstawowych. Współpraca obejmie edukację, diagnostykę i profilaktykę, 
leczenie stomatologiczne, realizację i wsparcie w założeniu gabinetu stomatologicznego 
w Szkole Podstawowej nr 10 – Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa. WIĘCEJ NA STR. 10
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Będę szukał sojuszników w swoim działaniu
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Zdzisław Sipiera to postać znana w naszej okolicy. W przeszłości 
radny miejski, radny powiatowy oraz dwukrotnie starosta prusz-
kowski. Przez ostatnie cztery lata wojewoda mazowiecki, który 
w październikowych wyborach uzyskał mandat parlamentarzy-
sty. Zapytaliśmy, co Zdzisław Sipiera chce zrobić dla naszego re-
gionu pracując w Sejmie.
Pana doświadczenie w sa-
morządzie jest bardzo duże. 
Skąd decyzja o kandydowa-
niu do Sejmu?
W ostatnich wyborach Prawo 
i Sprawiedliwość w pewnym 
zakresie postawiło na urzę-
dujących wojewodów. W cią-
gu czterech lat udało nam się 
odbudować znaczenie urzędów 
wojewódzkich. Doświadczenie 
zdobyte w trakcie pełnienia 
funkcji wojewody oraz to wcze-
śniejsze, zdobyte w samorzą-
dzie terytorialnym, pozwoli mi 
przybliżyć w pracy parlamen-
tarnej problematykę gmin i po-
wiatów od strony praktyczniej, 
nie tylko teoretycznej. Dzięki 
zaufaniu mieszkańców nasze-
go regionu zdobyłem mandat. 
Swoją pracą chcę wpłynąć na 
dotychczasowe postrzeganie 
powiatu pruszkowskiego i ca-
łego pasma zachodniego. Chcę 
ten region zdecydowanie oży-
wić i uaktywnić, ponieważ ma 
on w sobie – zwłaszcza w jego 
przedsiębiorczych mieszkań-
cach, bardzo duży potencjał. 
To naprawdę wielki kapitał, 
głównie ludzki. Mam świado-
mość, że jest to duże wyzwanie 
i czeka mnie wytężona praca. 

Wiemy, że zapadły już decyzje, 
w jakich komisjach sejmowych 
będzie Pan pracował. 
Złożyłem akces do pracy 
w czterech komisjach, ale 
już wiem, że będę pracował 
w dwóch. Pierwsza to komi-
sja administracji i spraw we-
wnętrznych – to policja, straż, 
ministerstwa, urzędy. To jest 
coś, co do tej pory było przed-
miotem mojej pracy i mogę 
uznać to za swój konik. Uwa-
żam, że administrację pań-
stwową trzeba w pewnych 
obszarach przebudować, a ru-
chy w tym kierunku wykonałem 
już w największym urzędzie 
wojewódzkim w Polsce. Druga 
to komisja finansów publicz-
nych. Praca w tej komisji wy-
maga wiedzy i doświadczenia 
w projektowaniu i wydatko-
waniu publicznych pienię-
dzy. Nieskromnie zaznaczę, że 
ostatni urząd, którym kiero-
wałem, czyli Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki dysponował kilku-
nastomiliardowym budżetem. 
Przysłowiowy publiczny grosz 
trzeba wydawać, mądrze in-
westując. Rządowe programy, 
którymi kierowałem na Ma-
zowszu, w znakomitej części 
były, są i będą, inwestycjami 
w Polskę i w polskie rodziny.

Powiedział Pan: „nieskromnie 
zaznaczę”. Ale Pańska skrom-
ność pominęła wielkie wyróż-
nienie, jakim był wybór Pana 
osoby na stanowisko wiceprze-
wodniczącego sejmowej Ko-
misji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych. 
Bardzo dziękuję (śmiech). Tak, 
zostałem wybrany przez człon-
ków komisji na jej wiceprzewod-
niczącego, i to jednogłośnie. 
Poczytuję sobie za zaszczyt kie-
rowanie pracami tak ważnej 
komisji w polskim Sejmie. To 
wyróżnienie jest dla mnie do-
datkowym wezwaniem do jak 
najefektywniejszej pracy.

Praca w Sejmie często wiąże 
się z medialną nagonką. Nie 
obawia się jej Pan?
Współpracowałem dość inten-
sywnie z mediami przez ostat-
nie cztery lata. Nie atakowano 
mnie, gdy byłem dwukrotnie 
starostą pruszkowskim; nie by-
ło też ataków, kiedy byłem wo-
jewodą. Zdaję sobie sprawę, że 
tam, gdzie odbywa się tworze-
nie prawa, może być inaczej, ale 
nie obawiam się ataków medial-
nych. Podejmuję działania dla 
dobra naszego kraju  i nie bo-
ję się o tym mówić w mediach. 

Wróćmy do Pruszkowa i na-
szego regionu. Czy jest coś, co 
chciałby Pan zmienić? 
W tym rejonie od wielu lat nie 
ma dużych inwestycji. Pierw-
sza sprawa to otwarcie tego 
regionu na liczne przedsięwzię-
cia. Druga to nowe propozy-
cje dotyczące w szczególności 
funkcjonowania aglomeracji 
warszawskiej. Z punktu widze-
nia samej Warszawy Pruszków, 
Grodzisk Mazowiecki czy Le-
gionowo nie mają znaczenia. 
Jednak z punktu widzenia me-
tropolii te gminy mają ogrom-
ne znaczenie. Chcę uruchomić 
dyskusję nad tym, co ten rejon 
powinien uzyskać. Uważam, że 
pod względem naszej – mówię 
tu o mieszkańcach, pracowito-
ści, zaangażowania i pieniędzy, 
które płacimy miastu Pruszków, 
powiatowi i okolicom, powinni 
otrzymywać znacznie więcej, 
niż dziś dostają. Dlatego trze-
ba to przełamać. 

Czy mówi tu Pan o jakichś kon-
kretnych przedsięwzięciach?
Na pewno kilka inwestycji trze-
ba zrealizować. Udrożnić zjazd 
z autostrady w Pruszkowie, wy-
budować kilka nowych wia-
duktów lub tuneli, wreszcie 

zakończyć sprawę „Paszko-
wianki” i jej połączenia z S8. To 
tematy, o których mówi się od 
dawna. Zmiany powinny objąć 
również elementy lokalnej in-
frastruktury, tak wojewódzkiej, 
jak i tej powiatowej. Tutaj też 
mam zamiar pomagać samo-
rządowcom i dopingować ich 
do pracy. Chcę współpracować. 
Samo mówienie i planowanie 
bez decyzji i czynów jest tak 
naprawdę marnowaniem czasu 
i energii wielu ludzi i struktur. 
Czas na konkretne działania!

Dużą bolączką naszego regio-
nu jest również służba zdrowia…

Nikt nie ukrywa, że rozma-
wialiśmy na temat dawnego 
Szpitala Kolejowego - obecnie 
Stocera, i Szpitala Powiatowego 
na Wrzesinie. Sądzę, że Marsza-
łek chciałby, aby szpital powia-
towy został skomercjalizowany 
przez obecne władze powiatowe 
i w następstwie tego połączo-
ny ze Stocerem. Służba zdro-
wia to wielka dziedzina, która 
tutaj, lokalnie, wymaga mojej 
uwagi. Jej problemy również 
trzeba rozwiązać, ale nie moż-
na tego robić siłowo. Tu zmia-
ny wymagają porozumienia. 
W przypadku placówek działa-
jących w Pruszkowie Marszałek 
Adam Struzik widzi chyba tylko 
jedno rozwiązanie. Sprywaty-
zowanie szpitala powiatowego 
i połączenie go z podlegającą 
mu placówką, czyli Stocerem. 
Moim zdaniem to nieporozu-
mienie i wielki błąd, bo służba 
zdrowia powinna być publicz-
na i dostosowana do oczeki-
wań mieszkańców.

Czy mieszkańcy Pruszkowa 
i okolic również będą mogli li-
czyć na Pana wsparcie? 
Oczywiście, że tak. Obrady sej-
mowe to jedno, ale chcę, że-
by moje biuro poselskie, które 
niebawem zostanie otwarte 
w centrum Pruszkowa, przy 
ul. Niecałej, było biurem ak-
tywnym. W ciągu czterech lat 
na stanowisku wojewody wy-
pracowałem liczne kontak-
ty, które są w tym kontekście 
niezwykle cenne i mam na-
dzieję, że będą przysparzały 
kolejnych sprzymierzeńców, 
tak potrzebnych temu rejono-
wi. Chciałbym, by kiedyś mó-
wiono, że po tej kadencji poseł 
coś dla tej ziemi zrobił. To bę-
dzie dla mnie pełną satysfakcją. 
Wiem, co jest potrzebne temu 
regionowi, dlatego będę szukał 
w swoim działaniu licznych i sil-
nych sojuszników. 

Tworząc przedszkole 
Bavi w Pęcicach 
staraliśmy się wykre-
ować miejsce idealne 
dla dzieci, które 
zapewni idealny 
rozwój malucha, 
a jednocześnie 
pozwoli cieszyć się 
z uroków dzieciństwa.

Nauka przynosząca 
radość
W Bavi stawiamy na wysoką ja-
kość nauczania w języku pol-
skim i angielskim. Pomagamy 
dzieciom rozwijać talenty i pa-
sje. Promujemy wychowanie 
przez sport. W naszym przed-
szkolu dzieci mogą korzystać 
z szerokiej gamy zajęć sporto-
wych zachęcających do aktyw-
ności fizycznej. Zapewniamy 
dzieciom zabawę, edukację 
oraz opiekę wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej oraz 
profesjonalnych instruktorów 
sportowych. 

Oferta Akademii Bavi stanowi 
uzupełnienie realizowanych pro-
gramów. Bogaty pakiet zajęć do-
datkowych obejmuje codzienne 
zajęcia z języka angielskiego, co-
dzienne zajęcia sportowe, możli-
wość spotkań z muzyką i sztuką, 
udział w badaniach i ekspery-
mentach oraz warsztatach te-
matycznych.

Praca to nasza pasja
Przedszkole Bavi powstało z pasji. 
Pasji do pracy z dziećmi. Bazuje-
my na doświadczeniu zdobytym 
w czasie prowadzenia dwujęzycz-
nego przedszkola w Warszawie. 
To doświadczenie przenieśliśmy 
tu, do Pęcic. Wizją Bavi jest otwar-
tość wobec dzieci i ich rodziców 
oraz przygotowanie dzieci do ko-
lejnych etapów edukacji. Dbamy 
o to by nasze dzieci były otwarte, 
kulturalne oraz wrażliwe. 

Przedszkole szyte 
na miarę
Przedszkole Bavi znajduje się na 
działce o powierzchni 10 tys. mkw. 
W nowoczesnym budynku znaj-
duje się pięć sal dydaktycznych 
z zapleczem sanitarnym, aula 
oraz sala gimnastyczna. W pla-
cówce działa nasza własna kuch-
nia z profesjonalnym zapleczem 
i możliwością uwzględniania diet 
indywidualnych, eliminacyjnych.

Zarówno wnętrze, jak i oto-
czenie budynku zostały zapro-
jektowane tak, by dzieci miały 
wygodną i bezpieczną przestrzeń 
do zabawy i nauki. Na terenie wo-
kół przedszkola znajduje się plac 
zabaw, boiska sportowe oraz dwa 
korty do gry w tenisa, mini zoo 
oraz mały warzywniak. 

Wygodny dojazd
Nasze przedszkole mieści się 
przy drodze, która stanowi jed-
no z głównych połączeń dro-
gowych między Warszawą 
a Pruszkowem, Komorowem , 
Pęcicami Małymi, Granicą. Dla 
rodziców jest to ogromne uła-
twienie, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o przywiezienie i odebranie 
dziecka z przedszkola. Jednocze-
śnie lokalizacja naszej placów-
ki pozwala maluchom obcować 
z przyrodą wśród zwierząt i wła-
snych upraw. Oprócz dużego 
terenu rekreacyjnego należą-
cego do przedszkola w pobliżu 
znajduje się malowniczy zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy Sta-
wów Pęcickich. 

Zapraszamy 
Zainteresowała Cię nasza oferta? 

Zapraszamy do wizyty w Przed-
szkolu Bavi ul. Pęcicka 10 w Pę-
cicach oraz do kontaktu telefo-
nicznego 737374241

Więcej na www.bavi.com.pl, 
www.facebook.com/przed-
szkolebavi/ 

Przedszkole Bavi – miejsce do 
radosnego przeżywania dzieciństwa

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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P rzytulny lokal na osiedlu do-
mów jednorodzinnych na 
pograniczu Pruszkowa i Ko-
morowa już od progu zachęca 

gości smakowitymi zapachami. Kame-
ralne, jasne wnętrze, delikatna muzyka 
sącząca się w tle i uśmiechnięty właści-
ciel, który wita każdą wchodzącą osobę 
jakby przekraczała próg jego domu. – To 
miejsce powstało z chęci podążania za 
marzeniami. Wraz z żoną Izabelą intere-
sowaliśmy się kuchnią od zawsze. Ukoń-
czyliśmy kursy u renomowanych szefów, 
którzy nauczyli nas szacunku dla skład-
ników, filozofii gotowania, nowoczesnych 
technik. Postanowiliśmy tę wiedzę prze-
kuć w czyn i otworzyć bistro, w którym 

jakość, świeżość i smak będą na pierw-
szym miejscu – mówi Sebastian Zaborow-
ski, współwłaściciel Ostoi Smaku i dobra 
dusza restauracji.

Specjalnością Ostoi Smaku jest zapo-
mniana, ale bardzo aromatyczna i pach-
nąca przyprawami przedwojenna polska 
kuchnia. – To są smaki naszych babć, pra-
babć. Szukamy ich tutaj i odkrywamy na 
nowo używając nowoczesnych technik, 
kierując się zasadą „zero waste”. Wyko-
rzystujemy składniki w stu procentach, 
dlatego nasze menu jest sezonowe. Two-
rzymy je z wysokiej jakości składników 
dostępnych o danej porze roku. Sami 
przygotowujemy mięsa, wędzimy ryby, 
robimy własny twaróg z prawdziwego 

OSTOJA SMAKU BISTRO,  
CZYLI PIERWSZA TAKA KUCHNIA W REGIONIE! 

krowiego mleka. Na miejscu wypiekamy 
własny chleb. Kisimy ogórki, rzodkiew-
kę, kalafiora i inne warzywa – wymienia 
twórca Ostoi Smaku.

W menu lokalu znajdziemy takie pozy-
cje jak selekcja przygotowanych na miej-
scu ryb i wędlin z obłędnymi, chrupiącymi 
kiszonymi warzywami, delikatny tatar ze 
śledzia, wyrafinowane carpaccio z kacz-
ki czy w wersji wegetariańskiej z kalare-
py i rzepy. Pozycją kultową stała się już 
w Ostoi zupa rakowa - kremowa, aksa-
mitna, esencjonalna, według oryginal-
nego przepisu sprzed stu lat. W sezonie 
zimowym zastąpi ją żur na domowym za-
kwasie i aromatyczny bulion kaczy z pie-
rożkami. Dania, których w Ostoi po prostu 

trzeba spróbować to soczysta perliczka 
z puree z selera czy ragout z ogonów wo-
łowych z plackami ziemniaczanymi, ja-
łowcem i warzywami korzennymi. A na 
deser „Selekcja szefa” czyli domowe lody 
waniliowe w towarzystwie bezy z mara-
kują, sosu malinowego i ciasteczka cze-
koladowego.

Dodatkowym „smaczkiem” jest moż- 
liwość obserwowania szefa kuchni 
przy pracy. Dania przygotowywane są 
na oczach gości, a każde przypomina  
małe dzieło sztuki. – Ciągle mamy nowe 
pomysły, próbujemy nowych smaków, 
przypominamy to, co zostało już zapo-
mniane, a kiedyś królowało w polskiej 
kuchni, czyli takie mięsa jak perliczka 
czy raki, przyprawy takie jak cynamon, 
goździki, mięta czy anyż – mówi Ga-
briel Nowak szef kuchni, który kulinarne 

OSTOJA SMAKU BISTRO
tel.: 882-705-335, ul. Księcia Trojdena 16, Pruszków

https://www.facebook.com/OstojaSmaku/
http://www.ostojasmaku.pl

doświadczenie zdobywał u boku gigan-
tów gastronomii: Michela Moran czy An-
ny Klejmon.

Ostoja Smaku to lokal, który ma 
wielkie szanse stać się podwarszawską 
konkurencją dla uznanych stołecznych 
restauracji. Już po pierwszej wizycie ma 
się ochotę powrócić tam w jeszcze więk-
szym gronie.

Wspólnie z twórcami Ostoi Sma-
ku przygotowaliśmy konkurs dla 
czytelników WPR24.pl. Co tydzień bę- 
dzie w nim do wygrania jeden z trzech  
voucherów o wartości 100 zł na kola-
cję w lokalu! Pierwszy trafi do tej oso-
by, która 25 listopada o godzinie 11:00  
jako pierwsza przyśle maila na adres 
konkurs@wpr24.pl. W tytule prosimy 
wpisać „Ostoja Smaku”, w treści podać 
imię, nazwisko i numer kontaktowy.

KULINARNA MAPA NASZEGO REGIONU WZBOGA-
CIŁA SIĘ WŁAŚNIE O NOWE, WYJĄTKOWE MIEJSCE. 
OSTOJA SMAKU BISTRO ŚMIAŁO MOŻE STAWAĆ  
W SZRANKI Z NAJLEPSZYMI WARSZAWSKI-
MI RESTAURACJAMI I W PEŁNI ZASŁUGUJE NA 
SWOJĄ NAZWĘ.

Być bliżej Japonii, będąc tak dale-
ko, nie da się bardziej. Smart Sushi 
to nie tylko zaspokojenie głodu, 
to podróż w stylu #japanstyle. I to 
najwyższych lotów. 

Pasja, profesjonalne podejście do tematu, 
świeże ryby, oryginalne japońskie składni-
ki, produkty najwyższej jakości – poprzez 
połączenie tych elementów powstało su-
shi w stylu smart. Oczywiście potrzebna 
jest jeszcze szczypta pasji i zaangażowania. 
Sam efekt kuchni na światowym poziomie 
trzeba utrzymać otwartością i pozytywną 
atmosferą jaką odnajdziemy we wnętrzu 
lokalu. Takie miejsce znajduje się w Podko-
wie Leśnej. 

– Na lokalnym rynku istniejemy już 8 lat. 
Większość z moich współpracowników 
jest od samego początku. To dlatego, że 
tworzymy sztukę, jaką jest japońskie sushi, 
a nie tylko jedzenie. Robimy to z zamiło-
wania do naszej pracy, do doskonałych  
i oryginalnych potraw. Produkty są ważne. 

Składniki muszą być świeże, ryby oczywi-
ście, że najwyższej jakości, ale restaurację 
tworzą ludzie, którzy w niej pracują, ta wy-
jątkowa atmosfera przekłada się na relacje 
z naszymi Gośćmi i zaprzyjaźnionymi firma-
mi. Rodzina Smart jest potężna! To ludzie  
z pasją – mówi Magdalena Jaskulska, zało-
życielka Smart Sushi. 

Warto dodać, że kucharze oraz sushi maste-
rzy szkolili się w Azji. Nauki pobierali między 
innymi w Tajlandii i Wietnamie. Stąd w ofer-
cie również kuchnia tajska. Smart Sushi ser-
wuje np. makaron Padthai, którego recep-
tura została przywieziona z Tajlandii przez 
szefa kuchni – Wojciecha Kościołowskie-
go. Zupa Miso, Tom Yum, japoński maka-
ron Udon i perożki Gyoza – wystarczająco 
rozpaliliśmy Waszą wyobraźnię?

Smart Sushi zdobyło wyróżnienie „Orły Ga-
stronomii 2019”. Otrzymali je liderzy branży, 
którzy wyznaczają kierunek, stawiają na 
rozwój i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Restauracja zaraża również pasją innych  
i organizuje warsztaty z przyrządzania sushi! 

PRAWDZIWE SUSHI? SMART SUSHI

SMART SUSHI
05-807 Podkowa Leśna,  
ul.Gołębia 26
tel.: 503 572 682
@: smartsushi@smartsushi.pl
www.smartsushi.pl

Więcej informacji pod podanym 
niżej numerem telefonu:

CHOPINA 40 
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ZAKUPY
Black Friday to idealna 
okazja na zakup świą-
tecznych prezentów. 
Zwłaszcza, że wiele 
produktów ma wtedy 
niższe ceny! 

Czarny piątek to moda, 
która przywędrowa-
ła do nas zza oceanu  
i z roku na rok cieszy 

się coraz większą popularnością. 
Zarówno wśród kupujących, jak 
i sprzedawców. Co ważniejsze 
Black Friday to idealny moment 
na rozpoczęcie przygotowań do 

Black Friday już 29 listopada

Bożego Narodzenia. Zwłaszcza, 
jeśli chodzi o świąteczne pre-
zenty. W tym roku Black Friday 
wypada 29 listopada. 

Jeśli wolicie zakupy online 
to tu również mamy dla was 

dobrą informację. W ponie-
działek po Black Friday, czyli 
2 grudnia obchodzimy Cyber 
Monday. Wtedy właśnie może-
my liczyć na przeceny w skle-
pach internetowych. 

Pamiętajcie! Reklamować 
możecie każdy produkt jeżeli 
posiada wadę. Natomiast jeżeli 
jesteście niezadowoleni z zaku-
pów i chcecie je zwrócić, a ku-
pujesz towar stacjonarnie, to 
możesz liczyć tylko na dobrą 
wolę sprzedawcy. Warto więc 
spytać przed zakupem, bo to 
sprzedawca określa warunki. 
Towar zakupiony przez inter-
net możesz zwrócić bez podania 
przyczyny w ciągu 14 dni.  AZ

ZDROWIE
Wir świątecznych 
przygotowań jeszcze się 
nie zaczął. Jednak tylko 
chwile dzielą nas od 
świątecznego szaleń-
stwa. Warto pamiętać 
w tym czasie o aktyw-
ności fizycznej  
i relaksie. 

Jedni powiedzą, że bieganie 
z wózkiem między sklepo-
wymi półkami czy gonitwa 
między sklepami po gale-

riach handlowych to już wy-
starczająca dawka ruchu przed 
świętami. Kalorie może faktycz-
nie się spalają, ale wszystko ro-
bimy w ogromnym napięciu. 
Dlatego warto pamiętać, żeby 
mimo tej „gorączki” znaleźć czas 
na odpoczynek i sportową aktyw-
ność. Pozwólmy sobie na chwilę 
przerwy i relaks z książką i kub-
kiem rozgrzewającej herbaty. Je-
śli jesteśmy stałymi bywalcami 

Znajdź czas na sport i relaks

siłowni nie zaniedbujmy trenin-
gów. Jeśli już musimy zmniejsz-
my ich liczbę czy długość, ale nie 
rezygnujmy z nich całkowicie. 

Niektórzy zapewne odkładają 
rozpoczęcie aktywności fizycznej 
na „po świętach”, albo nawet po 
Nowym Roku! Nie ma na co cze-
kać. Jeśli wasza kondycja nie jest 
najlepsza, a wiecie, że w grudniu 

nie znajdziecie zbyt wiele czasu 
na wycieczki do klubów zacznij-
cie ćwiczyć w domu. Brak sprzę-
tu? Wystarczy jedna wyprawa do 
sklepu sportowego. Skakanka, 
hantle, gumy i piłka do ćwiczeń 
nie są dużym wydatkiem. A mogą 
być też świetnym prezentem za-
równo dla nas samych, jak i na-
szych najbliższych.  AZ

POTRAWY
Święta Bożego Narodze-
nia to nie tylko choinka 
i prezenty. To również 
rodzinne spotkanie przy 
stole. Jednak nie każdy 
ma czas na przygoto-
wywanie świątecznych 
potraw. Co zrobić  
w tej sytuacji?

Z roku na rok coraz wię-
cej osób przygotowa-
nie świątecznych potraw 
pozostawia specjali-

stom, czyli firmom cateringo-
wym. Może i nie jest to najtańsze 
rozwiązanie, ale patrząc na czas 
poświęcony na samodzielne 
przygotowanie przystawek, dań 
i ciast oraz czas jaki musimy 
przeznaczyć na zakupy i stanie 
w sklepowych kolejkach, takie 
rozwiązanie zaczyna się opłacać. 

A co jeśli w święta nie obej-
dziemy się bez sałatki według 
rodzinnego przepisu albo innego 

Catering na święta? Czemu nie!

dania tworzonego według okre-
ślonej receptury? W takim razie 
te dania zróbmy samodzielnie, 
a pozostałe możemy zamówić. 

Daniem, które najczęściej de-
cydujemy się zamówić są… pie-
rogi! I nie ma się co temu dziwić. 
Stworzenie 200 czy 300 sztuk to 
przedsięwzięcie trwające kilka 
godzin, a czasem nawet 2 dni! 
Przygotowanie farszu i idealne-
go ciasta, a następnie „ulepienie” 
pierogów czy uszek to logistyczne 
przedsięwzięcie, w które czasem 

angażowani są wszyscy domow-
nicy. Oczywiście dla wprawnych 
gospodyń domowych takie wy-
zwanie nie jest niczym nadzwy-
czajnym. Jednak dziś większość 
z nas, żyje w biegu, i w ferworze 
świątecznych przygotowań nie ma 
czasu na lepienie uszek i pierogów. 

Co więcej, zamawiając gotowe 
pierogi możemy nieco zaszaleć 
i oprócz tych klasycznych z kapu-
stą i grzybami skusić się na piero-
gi z zupełnie innym farszem – np. 
białym serem i szpinakiem.  AZ
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PRUSZKÓW

Miejska Wigilia u Mariusza 
Szweda po raz drugi!

Wielki sukces ubiegłorocznej Wigilii organizowanej 
przez znanego i lubianego szefa kuchni Mariusza Szwe-
da sprawił, że w tym roku także w tej wspólnej i radosnej 
formie przywitamy Boże Narodzenie! Idea organiza-
cji wyjątkowej Wigilii dla osób potrzebujących zjed-
noczyła w ubiegłym roku wiele osób i firm. Całością 
dowodził pomysłodawca wydarzenia, czyli znany z pro-
gramów kulinarnych mieszkaniec Pruszkowa, Mariusz 

Szwed. Dzięki jego wysiłkom i zaangażowaniu ludzi do-
brego serca, udało się stworzyć prawdziwie świąteczny 
klimat, zapewnić wspaniały poczęstunek, podarunki i ro-
dzinną atmosferę. Nie inaczej będzie w tym roku. – Wigilia 
odbędzie się w poniedziałek, 23 grudnia od godz. 16.00, 
w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 2. Zachęca-
my osoby i firmy do pomocy w organizacji tego wyda-
rzenia – mówi nam Mariusz Szwed. EL

O G Ł O S Z E N I E

POLSK IE

mazowsze.waw.pl

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02), art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t. j. z dnia 26.06.2019 r. ze zm.) 
oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096  
t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.), zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją nr 1802/19 
z dnia 18.11.2019 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie drogi (ciągu komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W 
(ul. Widokowa we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka 
we wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia  
i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz 
sieci telekomunikacyjnej – zadanie nr A

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: działki nr ew.: 149 (149/4, 149/3), 150 
(150/4, 150/3), 153/3 (153/10, 153/9), 153/16 (153/18, 153/17), 146 (146/1, 146/2), 
153/6 (153/14, 153/13), 158/28 (158/30, 158/29), 
jedn. ewiden. 140506_2_0015 Musuły: działki nr ew.: 197/1 (197/4, 197/5), 180/1 
(180/4, 180/5)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery 
działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.
W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: 144/27, 144/28, 144/17, 144/29, 147/25, 
147/24, 147/26, 147/27, 147/28
Numery działek przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii:
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: działki nr ew.: 128/10, 148/2
Nieruchomość będąca w zasięgu oddziaływania inwestycji (odprowadzenie wód 
opadowych do rzeki Rokicianki):
jedn. ewiden. 140504_5_0027 Radonie: działka nr ew.: 159

Pouczenie: Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem Starosty Grodziskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

PRUSZKÓW
Pruszków ma już 
gotowy budżet na 
2020 r. Dokument 
czeka jeszcze na za-
twierdzenie przez 
radnych, ale my już dziś 
postanowiliśmy spraw-
dzić jakie inwestycje 
wpisano do realizacji 
na przyszły rok. 

Z aczniemy od małego 
porównania z projek-
tem budżetu na rok 2019 
(celowo do porównania 

wybraliśmy projekt budżetu, bo-
wiem sam dokument w ciągu ro-
ku jest wielokrotnie zmieniany, 
a my chcemy porównać założe-
nia budżetowe). W 2019 r. do-
chody budżetu oszacowano na 
288 mln zł, a wydatki oszacowa-
no na kwotę 355 mln zł. Planowa-
ny deficyt miał wynieść 67 mln. 
Warto zaznaczyć, że na wydat-
ki inwestycyjne miasto na po-
czątku 2019 r. planowało wydać 
87 mln zł. Teraz pora na spraw-
dzenie założeń na 2020 r. I tak 
planowane dochody mają wynieść 
336 mln zł, a wydatki 426 mln zł. 
Deficyt w miejskiej kasie wyniesie
89 mln zł. Na inwestycje zarezer-
wowano 89 mln zł. I to właśnie ta 
część budżetu najbardziej inte-
resuje mieszkańców. 

Jest projekt budżetu 
Pruszkowa na 2020 r. 

DROGI
W przyszłym roku inwestycje dro-
gowe pochłoną ponad 47 mln zł.
Na liście zadań z działu trans-
port i łączność znalazło się aż 
55 przedsięwzięć. Wybraliśmy 
10 najkosztowniejszych:
• budowa wiaduktu łączącego 

ul. Grunwaldzką z ul. War-
szawską – 8,43 mln zł;

• budowa drogi gminnej 2KUZ 
łączącej ul. Dolną z ul. Pia-
stowską w Pruszkowie wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną – 7 mln zł;

• przebudowa nawierzchni 
ul. Działkowej – 4,5 mln zł;

• budowa ul. 1-go Sierpnia i roz-
budowa ul. Plantowej w Prusz-
kowie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – 2,2 mln zł;

• budowa przejścia podziem-
nego przy Czarnej Drodze – 
ul. Kurca – 2 mln zł;

• przebudowa kładki nad tora-
mi PKP ul. Majowa – 3-go Ma-
ja – 2 mln zł, 

• budowa ul. Rozbrat, KDL-40, 
Herberta, Brzechwy, Kaspro-
wicza – 1,76 mln zł;

• przebudowa nawierzchni 
ul. Lisieckiego – 1,45 mln zł;

• przebudowa nawierzchni 
ul. Torfowej  - 700 tys. zł 

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 
I ŻŁOBKI
Jeśli chodzi o inwestycje z dzia-
łu oświata i wychowanie to nie 
ma tu zbyt wielu nowości. Kon-
tynuacja rozbudowy obiektów 

oświatowych w dzielnicy Gąsin 
pochłonie ponad 10 mln zł. Nato-
miast 1 mln zł władze miasta chcą 
przeznaczyć na termomoderni-
zację Szkoły Podstawowej nr 8
przy ul. Obrońców Pokoju. Po 
500 tys. zł Pruszków chce prze-
znaczyć na trzy zadania: budowę 
budynku Przedszkola Miejskie-
go nr 8 przy ul. 3-go Maja, prze-
budowę Przedszkola Miejskiego 
nr 9 przy ul. Moniuszki oraz ter-
momodernizację i przebudowę 
Przedszkola Miejskiego nr 11 przy 
ul. Hubala. Na uwagę zasługuje 
również planowana termomo-
dernizacja budynku żłobka przy 
ul. Hubala 1,42 mln zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Dział Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska w przyszłym 
roku ma pochłonąć 22,2 mln zł.
Lwią część tej kwoty, bo aż 9,5 mln 
zł miasto przeznaczy na budowę 
nowych obiektów parkowych, pla-
ców zabaw i obiektów małej ar-
chitektury, remont istniejących. 
Miasto chce wydać 1 mln zł na 
zakup i utrzymanie stacji moni-
toringu jakości powietrza. 

WAŻNE
Projekt budżetu trafił już do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
która musi przygotować jego oce-
nę. Ostatecznie to radni zdecy-
dują o jego przyjęciu, a co za tym 
idzie wyrażą zgodę m.in. na re-
alizację planowanych na przyszły 
rok inwestycji. AZ

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
podpisały umowę na 
opiekę dentystyczną 
dla uczniów miejskich 
szkół podstawowych. 
To oznacza, że ponad 
5 tys. dzieci będzie 
mogło bezpłatnie leczyć 
się stomatologicznie. 

W prowadzenie opie-
ki dentystycznej 
w szkołach to obo-
wiązek narzucony 

samorządom w całym kraju od-
górnie. W połowie września te-
go roku w życie weszła ustawa 
w której mowa o tym, że każ-
da szkoła podstawowa i śred-
nia musi mieć do dyspozycji 
stomatologa oraz pielęgniar-
kę lub higienistkę. Tak będzie 
też w Pruszkowie, gdzie mia-
sto jest organem prowadzącym 
dla szkół podstawowych. Umo-
wa w tej sprawie została właś-
nie podpisana.

– Cieszę się, że mogę poinfor-
mować, że podpisaliśmy umowę 
na realizację świadczeń stoma-
tologicznych dla 5559 uczniów 
szkół podstawowych. Współpra-
ca obejmie cztery obszary: edu-
kację, diagnostykę i profilaktykę, 
leczenie stomatologiczne, reali-
zację i wsparcie w założeniu gabi-
netu stomatologicznego w Szkole 

Opieka dentystyczna 
w pruszkowskich szkołach

Podstawowej nr 10. Wszystkie 
świadczenia będą wykonywane 
uczniom bezpłatnie – zaznacza 
Paweł Makuch, prezydent Prusz-
kowa. Edukacja ma polegać na 
zwiększaniu świadomości i wspie-
raniu zachowań prozdrowotnych, 
profilaktyka obejmować będzie 
badania przesiewowe. Leczenie 
ma odbywać się w pełnym zakre-
sie na zasadach refundacji przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Świadczenia stomatologiczne 
dla pruszkowskich uczniów za-
pewni firma Corten Medic, któ-
ra ma na swoim koncie podobne 
przedsięwzięcie w Zwoleniu.

Opieka dentystyczna to nie 
jedyna zmiana, jaką wprowa-
dziła nowa ustawa. Na jej mocy 
zwiększyć ma się rola szkolnej 
pielęgniarki, która będzie od-
powiedzialna za współpracę 
z dyrekcją szkoły, z rodzica-
mi, identyfikowanie potrzeb 
zdrowotnych uczniów. Prze-
widuje również, że w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowia, 
podczas przewożenia ucznia 
karetką pogotowia, pielęgniar-
ka lub higienistka może towa-
rzyszyć dziecku w drodze do 
szpitala i w szpitalu – do czasu 
przybycia rodziców. EL
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REGION
Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej w Regułach 
chce wybudować nowy 
kampus. – Chcemy, żeby 
architektura naszych 
obiektów wpisywała się 
koncepcję zagospo- 
darowania okolicy  
– podkreślają przed- 
stawiciele PAŻP. 

N owy kampus PAŻP ma 
powstać na działce 
o powierzchni 16 ka 
znajdującej się przy  

al. Powstańców Warszawy w Re-
gułach. Będzie to zespół bu-
dynków wraz z infrastrukturą 
dedykowaną pracownikom (te-
reny rekreacyjne oraz parkingi). 
Sercem przedsięwzięcia są jed-
nak centrum operacyjne służb 
żeglugi powietrznej oraz budy-
nek biurowy. 

Nowoczesne centrum 
Budynek centrum operacyjnego 
w sumie będzie składał się z dwóch 
połączonych ze sobą „prostoką-
tów”. – W mniejszym budynku 
chcemy stworzyć salę technicz-
ną, gdzie będą umiejscowione ser-
wery wraz z salą przetwarzania 
danych. W większym budynku ulo-
kowane zostaną: sale operacyjne 
i sale do odpraw kontrolerów ru-
chu lotniczego, monitorowania 
technicznego. Przewidujemy że 
w głównej sali operacyjnej znaj-
dzie się 100 stanowisk. W tym bu-
dynku znajdzie się również sala dla 
zdalnych wież, w której będziemy 
zapewniać służbę dla sześciu lot-
nisk w Polsce – zaznacza Jacek Ja-
niszewski, prezes Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej. 

To jest największa inwestycja jaką 
PAŻP kiedykolwiek robił

Drugim ważnym elementem 
inwestycji jest budynek biurowy 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą. Na terenie kampusu przewi-
dziano m.in. budowę parkingów, 
tak by pracownicy PAŻP nie zo-
stawiali swoich aut na ogólnodo-
stępnych parkingach i nie zabierali 
miejsc mieszkańcom i interesan-
tom znajdującego się nieopodal 
urzędu gminy. Co więcej władze 
PAŻP zaznaczają, że wielu kon-
trolerów zapewne zamiast samo-
chodu wybierze dojazd do pracy 
kolejką WKD. Wielu pracowników 
PAŻP mieszka w naszym powiecie 
lub w powiatach sąsiadujących. 

Prezes PAŻP zaznacza, że tworząc 
projekt kampusu agencja chciała by 
obiekty wpisywały się w istniejące 
i planowane zagospodarowanie 
okolicznych terenów. – Będziemy 
się starać, by kampus był budyn-
kiem nowoczesnym. Chcemy żeby 
wpisywał się w koncepcję archi-
tektoniczną całej gminy. Ja wierzę 
w to, że jest to gigantyczna szan-
sa dla nas i dla gminy Michałowice 
byśmy wspólnie stali się wizytówką 
strategii państwa polskiego i stra-
tegii rozwoju tego regionu – pod-
kreśla prezes Janiszewski. 

Kampus PAŻP ma zostać oto-
czony terenami zielonymi, na któ-
rych znajdą się również niewielkie 
zbiorniki wodne. Wszystko po to, 
całość tworzyła nie tylko miły dla 
oka widok oraz była przyjazna 
dla mieszkańców, pracowników 
i gości odwiedzających agencję. 

Gigantyczna inwestycja
Dla PAŻP budowa nowego kam-
pusu to ogromne przedsięwzię-
cie. I nie chodzi tu tylko o jej 
wielkość, ale i koszty. – Myśli-
my rozwojowo i dalekosiężnie. 
Planujemy stworzyć obiekt, 
któy zaspokoi nasze potrzeby 
do 2040-2045 r. Całościowy koszt 

całego projektu kampusu wraz ze 
sprzętem IT i infrastrukturą do 
przetwarzania danych, na chwi-
lę obecną jest szacowany na po-
nad 1 mld zł. To jest największa 
inwestycja jaką PAŻP kiedykol-
wiek i gdziekolwiek robił. Nigdy 
wcześniej taka inwestycja nie by-
ła nawet planowana – podkreśla 
Janiszewski. 

Co z Wieżową?
Dziś siedziba PAŻP mieści się 
w Warszawie przy ul. Wieżowej. 
Widział je każdy, kto choć raz 

Odwiedził lotnisko Chopina. 
Wieża, którą widać z terminala 
i płyty lotniska to właśnie wie-
ża, w której pracują kontrolerzy 
PAŻP. Obok znajdują się rów-
nież budynki z salą operacyjną 
oraz biurowy. Co stanie się z ty-
mi obiektami gdy PAŻP prze-
niesie się do Reguł? – Plan jest 
przyszłościowo taki, by w obec-
nych budynkach PAŻP stwo-
rzyć akademię, w której będzie 
się odbywać nauka zarówno dla 
kontrolerów ruchu lotniczego – 
mówi Jacek Janiszewski. 

Lata realizacji
Budowa kampusu w Regułach ma 
wystartować w 2020 r. Finał in-
westycji zaplanowano na 2024 r. 
Jednak nie od razu kontrolerzy 
będą mogli podjąć prace w nowej 
siedzibie. – Chcemy, aby w 2024 r. 
cała infrastruktura była na ty-
le gotowa, żebyśmy mogli za-
implementować systemy, z tego 
względu że jakakolwiek zmiana 
w systemie funkcjonalnym, czyli 
w systemie zarządzania ruchem 
lotniczym, potrzebuje długiego 
okresu certyfikacji. Certyfikacja 
samego kampusu potrwa około 
roku i to będzie robione wspól-
nie z Urzędem Lotnictwa Cywil-
nego. ULC to naczelna władza 
lotnicza, która ma prawa i kom-
petencje żeby później wydać ze-
zwolenie na funkcjonowanie takiej 
infrastruktury. Planujemy że od 
stycznia 2014 r. nastąpi proces 
certyfikacyjny, tak abyśmy mogli 
w 2025 r. się przenieść i funkcjo-
nować z centrum w Pegułach. Bę-
dzie to poprzedzone  tzw shadow 
mode, czyli będziemy pracować 
z dwóch lokalizacji jednocześnie: 

z Wieżowej i z Reguł. Najczę-
ściej taki shadow mode trwa to 
od dwóch do czterech tygodni 
Plan jest taki by w 2025 r. rozpo-
cząć pracę operacyjną w Regułach  
– zaznacza Janiszewski.

Szansa dla mieszkańców?
Władze gminy również są zadowo-
lone z faktu, że PAŻP chce zlokali-
zować swoją inwestycje na terenie 
gminy Michałowice. Co więcej 
PAŻP chce włączyć się w eduka-
cję mieszkańców. – Bardzo się 
cieszę, że tego rodzaju centrum 
ma szansę powstać w Regułach . 
Wiem że Państwo są otwarci, by 
uczestniczyć w edukacji młodych 
mieszkańców gminy Michałowi-
ce. Rozwój matematyczny, in-
formatyczny, fizyczny to jest na 
pewno dobry rozwój dla dzieci 
i mieszkańców gminy Michałowi-
ce. Jesteśmy tak blisko chłonnego 
rynku pracy jakim jest Warszawa, 
że zaszczepienie miłości do ma-
tematyki będzie miało wpływ na 
życie młodych ludzi – zaznacza 
Małgorzata Pachecka, wójt gmi-
ny Michałowice.  AZ
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Architektów Polskich przeprowadziła 
konkurs architektoniczny na projekt 

Kampusu PAŻP w Regułach. 

Za najlepszą pracę uznano projekt 
przygotowany przez pracownię 

architektoniczną Dedeco z Warszawy
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GRODZISK MAZ.

Żurawie Powiatu 
Grodziskiego’2019

Żurawie Powiatu Grodziskiego'2019 to konkurs,  
w którym nagrody przyznawane są pięciu katego-
riach: Wolontariusz roku, Organizacja pozarządowa 
roku, Społecznik roku, Firma przyjazna społecz-
ności lokalnej oraz Wydarzenie społeczne roku.  
– Od 2002 roku wspieramy rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego na terenie powiatu grodziskiego 
– mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia 

Europa i My. – Wzmacniamy organizacje pozarządowe 
i wszelkie inicjatywy mieszkańców. Widząc, jak wiele 
ciekawych pomysłów i dużo społecznej energii warte 
jest docenienia i nagłośnienia, postanowiliśmy ufun-
dować i przyznać nagrody – dodaje. Nagrody zostaną 
wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 
12 grudnia. Gościem honorowym wydarzenia będzie 
Szymon Hołownia.  SO

Które pomysły milanowskiego 
budżetu obywatelskiego  

trafiły do realizacji?

ul. Żabie Oczko 1. „Za” zagłoso-
wało 506 mieszkańców. Wartość 
to ok. 80 tys. zł.

Zrealizowane zostaną również 
cztery inne, mniejsze projekty, 
mimo że nie zyskały najwięk-
szej liczby głosów. To dlatego, 
gdyż ich łączna kwota mieści się 
jeszcze w puli środków przezna-
czonych na budżet obywatelski. 
Natomiast pozostałe pomysły by-
ły zbyt drogie, bowiem za jeden 
trzeba byłoby zapłacić 160 tys. zł, 
co przekroczyłoby budżet.

I tak powstanie jeszcze wiata 
rowerowa przy ul. Krakowskiej 
(przy przejściu podziemnym), 
będzie poprawione bezpie-
czeństwo na skrzyżowaniu ul. 
Okólnej, Krzywej i Piłsudskiego 
(wygrodzenie chodników, nama-
lowanie „zebry” i montaż „ko-
cich oczek”), ponadto w Parku 
Zielonych Dołek pojawią się le-
żaki i hamaki, a na użytku ekolo-
gicznym „Łęgi na skraju” stanie 
tzw. kaczkomat.  SO

MILANÓWEK
Zakończyło się głosowa-
nie nad budżetem oby-
watelskim w Milanówku. 
W przyszłym roku 
zrealizowanych zostanie 
siedem pomysłów.

M ilanowski urząd 
przeznaczył 480 
tys. zł do rozdania 
w ramach budże-

tu obywatelskiego. Jeden projekt 
mógł kosztować najwięcej 1/3 tej 
kwoty, czyli 160 tys. zł. Mieszkań-
cy zgłosili 20 pomysłów, z czego 
13 przeszło weryfikację formalną. 
Głosowanie na najlepsze projek-
ty rozpoczęło się 31 października, 
a zakończyło 8 listopada. Głosy 
podliczono. Teraz wiemy, które 
pomysły zostaną zrealizowane.

Najwięcej głosów zdobył pro-
jekt nr 7 warty 160 tys. zł – zakup 
lekkiego samochodu ratunko-
wo-gaśniczego dla OSP w Mila-
nówku. Poparło go ponad 1,1 tys. 
mieszkańców. Na drugim miejscu 
uplasował się zakup wyposaże-
nia dla OSP: pralnico-suszarki, 
kamery termowizyjnej, kompre-
sora, latarki, hełmów, umundu-
rowania specjalnego, drabiny 
nasadkowej i parawanu. Odda-
no 958 głosów. Koszt to 160 tys. 
zł. Trzecim wybranym projek-
tem jest zakup szafek na książ-
ki dla uczniów, które pojawią się 
w szkole podstawowej nr 3 przy 

Pruszkowskie tancerki 
Mistrzyniami Świata!

stwa świata Contemporary Balet 
12-15 lat oraz Vicemistrzostwo 
Europy Artistic Dance Show. 
Z bardzo dobrych występów 
mogą się cieszyć również so-
listki. W kategorii Juveniles 2 
Contemporary Balet finałowe  
5 miejsce zajęła Nadia Wesołow-
ska. Nikola Kozłowska w tej sa-
mej kategorii zdobyła 9 lokatę. 
Natomiast w kategorii Junior 2 
Contemporary Balet Magda No-
wicka, również zajęła 9 miejsce. 

– Gratulujemy tancer-
kom z zespołu oraz solistkom 
wspaniałych występów. Gra-
tulacje i wyrazy uznania dla 
trenera Jacka Foltyna za do-
prowadzenie dziewczyn na naj-
wyższe miejsce na podium. 
Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tych 
sukcesów rodzicom, szkole-
niowcom, kibicom – zazna-
czają Amelia i Jacek Grabowscy  
z Dance Imperium.  AZ

TANIEC
W weekend 16 i 17 listo-
pada w czeskim Libercu 
odbyły się taneczne 
Mistrzostwa Świata  
i Europy. Szturmem  
podbiły je reprezentant-
ki z… pruszkowskiej  
szkoły tańca.

Sport i taniec wyma-
gają wielu wyrzeczeń. 
Jednak sukcesy na 
światowych arenach 

wynagradzają każdą minutę 
spędzoną na treningu i każdą 
kroplę potu wylaną w trakcie 
prób. Z takich sukcesów mo-
gą cieszyć się tancerki Dance 
Imperium z zespołu Folteens, 
które w miniony weekend od-
były się w czeskim Libercu.

Sukcesów było sporo. Naj-
ważniejszy to zdobycie Mistrzo- 
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PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd 
miasta ponownie ogłosił 
przetarg na na dostawę, 
montaż i obsługę  
miejskiego lodowiska  
w nadchodzącym sezo-
nie. W pierwszym  
postępowaniu nie zgłosi-
ła się ani jedna firma.

W tym roku ślizgaw-
ka ma pojawić się 
w zupełnie no-
wym miejscu. Taf- 

la zostanie rozstawiona na gór- 
nym parkingu centrum handlo-
wego Nowa Stacja przy ul. Sien- 
kiewicza. – Część kosztów zwią-
zanych z lodowiskiem zostanie 
pokryta przez centrum han-
dlowe. Dzięki temu na miesz-
kańców czekać będzie więcej 
atrakcji i zupełnie nowa jakość 
– zaznacza Konrad Sipiera, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Warunkiem powodzenia tego  
przedsięwzięcia jest jednak  

Kto wybuduje 
pruszkowskie lodowisko?

pomyślne rozstrzygnięcie prze- 
targu na dostawę, montaż i obsłu-
gę lodowiska. Pierwsze postępo-
wanie urząd miasta unieważnił. 
W przepisowym terminie, czyli do 
14 listopada nie pojawiła się żad-
na oferta. Procedurę rozpoczę-
to więc od nowa. Oferenci mają 
czas do 25 listopada na składanie 
swoich propozycji.

Jak będzie wyglądało w tym 
sezonie pruszkowskie lodowi-
sko? Tafla o powierzchni prawie 
600 m. kw (20×29 metrów) ma 
umożliwiać łyżwiarzom płyn-
ną jazdę jak na rzeczywistym 
lodzie. Do tego oczywiście poja-
wi się niezbędne zaplecze tech-
niczne, bandy oraz wypożyczalnia 
sprzętu. Wybrana firma dostarczy  
150 kompletów łyżew, 50 kasków 
i 8 „pingwinków” do nauki jazdy.

Korzystanie z lodowiska, tak 
jak w poprzednich latach będzie 
bezpłatne. Koszt wypożyczenia 
sprzętu nie jest na razie zna-
ny, ale jak usłyszeliśmy w urzę-
dzie miasta, nie będzie to kwota 
znacznie odbiegająca od stawki 
z poprzednich lat. W ubiegłym 
roku było to 6 zł  EL

REGION
Budowa największego 
zadaszonego wodnego 
parku w Europie  
weszła w ostatnią fazę, 
są główni sponsorzy, 
trwa poszukiwaneie pra-
cowników kompleksu.

W tej chwili trwają 
prace wykończe- 
niowe. Prowadzo- 
na jest też rekru- 

tacja, a pierwsi pracownicy prze- 
chodzą już wewnętrzne szko- 
lenia. Data otwarcia nie jest jesz-
cze podawana, ponieważ wiele 
zależy tu od procedur, które nie 
są zależne od inwestora – m.in. 
odbiorów technicznych. Budo-
wa ma natomiast zakończyć się 
w bieżącym kwartale – poin-
formowało nas biuro prasowe 
NBS Communications.

Głównymi sponsorami zo-
stali Samsung i Pepsi. Obiekt 
zaoferuje: 18 basenów o łącznej 
powierzchni 3500 m2, 32 zjeż- 
dżalnie, 10 saun, maszynę Surf- 

Park of Poland w ostatniej fazie budowy

Air, która umożliwia surfowanie 
pod dachem, 740 plam przywie-
zionych z egzotycznych zakątków 
świata, a także bary i restaura-
cje z różnorodną ofertą.

Do tej pory do budowy parku 
wodnego zużyto: 43 tys. m sześć. 

Betonu, 5,6 mln kg stali oraz 
10,5 tys. m kw. szyb.

Park of Poland będzie miej-
scem, do którego będzie można 
przyjechać i zostać na dłużej. Dla 
takich gości budowana jest ba-
za noclegowa. W dniu otwarcia 
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dostępna ma być Suntago Vil-
lage – 92 nowoczesne, w pełni  
wyposażone bungalowy.

Kolejnym etapem Park of 
Poland będą dwa hotele, połą-
czone tunelem z Suntago Wod- 
ny Świat.  SO
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Muzyczne Konfrontacje zagościły w Stawisku 

F estiwal ma już swo-
ją tradycję. Powstał 
dziewiętnaście lat te-
mu. Każda z edycji po-

siadała inne hasło tematyczne. 
W tym roku obchodzimy kolej-
ną. Jej temat przewodni brzmi: 
„Wokół Szymanowskiego: inspi-
racje, interpretacje”. 

Karol Szymanowski był ze 
Stawiskiem i Iwaszkiewiczami 
bardzo związany. Warto przy-
pomnieć, że matka Jarosława 
była wychowywana prawie jak 
córka przez babcię Szymanow-
skiego – baronową Michalinę 
z Czekierskich Taubową. Ojciec 

Iwaszkiewicza był zaś nauczy-
cielem u Taubów. 

Przyszły kompozytor spotkał 
Jarosława podczas jednej z wizyt 
Szymanowskich u Iwaszkiewi-
czów w Kalniku. To tam urodził 
się pisarz. Karol był od niego 12 
lat starszy. 

Iwaszkiewicz promował twór-
czość muzyka w wielu artykułach, 
ale i książce „Geniusz i przyjaźń”. 

W najbliższą niedzielę w Sta-
wisku czekają niespodzianki. 
24 listopada o godzinie 17.00 
rozpocznie się trzecie spo-
tkanie w ramach XIX Festiwa-
lu „Muzyczne Konfrontacje”. 

W programie wybrane teksty 
Jarosława Iwaszkiewicza po-
święcone Karolowi Szymanow-
skiego zaprezentuje Zbigniew 
Zamachowski. Nie zabraknie 
też muzycznej uczty i utworów 
m.in.: Witolda Lutosławskiego, 

Richarda Straussa, Claude’a
Debussy’ego. 

Czwarty, ostatni koncert Fe-
stiwalu odbędzie się 1 grudnia, 
również o godzinie 17.00. Wy-
brane teksty Anny Iwaszkiewi-
czowej zaprezentuje Magdalena 

Warzecha. Nie zabraknie także 
i dźwięków muzyki. 

Pełny program znajduje się na 
stronie internetowej Muzeum 
im. Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów: www.stawisko.pl.Zachę-
camy również do odwiedzania 

witryny powiatu grodziskiego: 
www.powiat-grodziski.pl. To 
tam zamieszczany jest kalen-
darz imprez. Mamy nadzieję, że 
spośród kilku propozycji wybie-
rzecie Państwo coś intersujące-
go dla siebie. 

Festiwal „Muzyczne Konfrontacje” trwa 
w muzeum w Stawisku. Za nami już połowa  
muzycznych i kulturalnych wrażeń. 24 listopada 
i 1 grudnia czekają kolejne ciekawe wydarzenia. 

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

W gminie Michałowice powstaje 
pierwsza Młodzieżowa Rada. Każdy 
mieszkaniec gminy w wieku 12-18 
lat mógł zostać młodzieżową rad-

ną lub młodzieżowym radnym. 
Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice  może 

liczyć max 25 osób 20 z nich zostało już  wybra-
nych w 4 gminnych szkołach (3 podstawowych: 
w Michałowicach, Komorowi i Nowej Wsi oraz 
w 1 licem ogólnokształcącym w Komorowie).

I Młodzieżowa Rada  Gminy Michałowice
Jak przystało na wybory były komisje i karty 

wyborcze oraz samo głosowanie. Młodzież miała 
możliwość przeprowadzenia kampanii wyborczej ,
w którą angażowali się nie tylko sami kandyda-
ci, ale także ich zwolennicy. W wielu miejscach 
szkół pojawiły się plakaty zachęcające do gloso-
wania na daną osobę. Rozdawano ulotki.  Przed 
wszystkimi uczniami uprawnionymi do gło-
sowania kandydaci prezentowali swoją osobę 
i swoje programy.

Pozostali radni, 5 osób, zostaną wybrani spo-
śród młodych mieszkańców, którzy nie uczą się 
w szkołach na terenie gminy. Do poniedziałku 
trwa jeszcze ich rekrutacja. Konieczne jest na-
desłanie zgłoszenia (szczegóły na stronie www.
michalowice.pl).

Bycie młodzieżowym radnym, młodzieżową 
radną to kształtowanie kompetencji obywatel-
skich, uczy jak podejmuje się ważne decyzje dla 
mieszkańców na poziomie lokalnym. Dzięki temu  

młode osoby z gminy będą mogły wziąć sprawy 
w swojej ręce i mieć wpływ na to co się dzieje 
w ich okolicy. Będą mogli dzielić się swoimi pomy-
słami, przedstawiać je władzom gminy i zabiegać 
o ich realizację.

Powołanie Młodzieżowej Rada Gminy pozwoli 
na dialog między młodzieżą, a Panią Wójt Małgo-
rzatą Pachecką i radą gminy, co z pewnością przy-
czyni się do zwiększenia skuteczności wdraża-
nych rozwiązań w gminie Michałowice.
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • 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 

 
 NIERUCHOMOŚCI  
– KUPIĘ

• Kupię mieszkanie  
1-2 pokoje Pruszków  
lub Grodzisk Mazowiecki, 
blisko PKP/WKD  
tel. 606 155 760  

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  
607-073-354

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

Zatrudnię do sprzątania 
bloków tel. 601 306 336 

NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

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 

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

• Domy Jednorodzinne na 
Sprzedaż Kom: 668 608 194 
www.a2deweloper.pl 
Miejscowość: Domaniew 
ul. Domaniew 60C 

Piastów lokal 50m2  
- biuro, gabinet, usługi  
tel. 692-229-499 

• 1300m2 przy Al. Jerozolimskich 
tel. 720-147-373 

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

• Piastów lokal 50m2 -  
biuro, gabinet, usługi  
tel. 692-229-499 

Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio  
tel. 500-540-541

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

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

DAM PRACĘ

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut  
na kasację 508206738 

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

USŁUGI

Ocieplenia poddaszy, 
piana PUR, izolacje 
poddaszy, natrysk pianki 

• Brukarstwo  
meritumbruk@o2.pl  
tel. 696437501 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; ochrona 
roślin (w tym róż –  
oraz sprzedaż)  
512-380-109,  
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• Hydraulik tel. 535872455 

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

• Projektowanie graficzne  
oraz skład DTP.  
Kontakt: 509-443-977,  
509-443-877 
marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl 

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

• 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 

 SPRZEDAM

• Sprzedam sadzonki cisa  
z własnego ogrodu. Cena od 1 zł. 
Pruszków 694 964 576

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Zapraszamy na kurs języka 
niemieckiego dla opiekunów 

Seniorów! Poznaj język i dołącz 
do grona naszych opiekunów. 
Rozpoczęcie kursu już 23.11  

o godzinie 17:00. Przyjdź do naszego 
biura i zobacz jakie to proste! 

Promedica24, ul. Al. Jerozolimskie 94
Tel. 501 356 229

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.) 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 08.10.2019r. na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 
dojazdowej od Al. Olszowej do terenu szkolno-sportowego  
w Książenicach gmina Grodzisk Mazowiecki.
Klasa projektowanej drogi – D. Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140504_5.0019 Książenice - dz. nr ew.: 189/4, 190/1, 189/1 (189/5, 
189/6), 190/2 (190/3, 190/4).
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).

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02), 
art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(Dz.U.2019.1186 t. j. z dnia 26.06.2019 r. ze zm.) oraz art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 
2018.11.05 ze zm.), zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją  
nr 1686/19 z dnia 29.10.2019 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie drogi gminnej  od ul. Dalekiej do  
ul. Nowej w Grodzisku Mazowieckim.
Nieruchomości przeznaczone pod inwestycję: 
obręb 58 działki nr ew.: 75/10, 75/12 (75/56, 75/57), 75/13, 77, 78 (78/1, 
78/2, 78/3) 
obręb 65 działki nr ew.: 67/1 (67/3, 67/4), 69/1 (69/3, 69/4), 70/1 (70/11, 
70/12), 70/3 (70/13, 70/14), 70/7 (70/8, 70/9, 70/10), 70/4 
obręb 66 działki nr ew.: 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 8/3
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek 
po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod 
drogę. 
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone na czas 
przebudowy innych dróg publicznych:
obręb 55 działki nr ew.: 17/7, 17/8
obręb 58 działki nr ew.: 74/15, 74/24, 75/14, 76/9
obręb 65 działki nr ew.: 56/1, 66/3
obręb 66 działka nr ew.: 86/2
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania  
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego. Zgodnie z art. 
49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać  
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architekto- 
niczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).
 

 


