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Kamienica stanęła w płomieniach
EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy kamienicy 
przy ul. Pięknej 
w Pruszkowie jednej nocy 
stracili dach nad głową, 
a niektórzy dorobek całego 
życia. Ogień wybuchł
tam późnym wieczorem 
w sobotę, 9 stycznia.

S traż pożarna zgłoszenie 
o pożarze otrzymała ok. 
godz. 22.30. – To była 

trudna akcja. Na miejscu praco-
wało 14 zastępów, w tym cięż-
kie samochody gaśnicze i sekcja 
specjalistyczna do obsługi apa-
ratów oddechowych, w których 
strażacy prowadzili działania. 
Ewakuowaliśmy 50 osób, część 
opuściła budynek sama, część 
już po naszym przyjeździe – mówi 
kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Ogień udało się ugasić do-
piero ok. godz. 6.00 rano w nie-
dzielę. Dlaczego trwało to tak 
długo? – Akcja gaśnicza prowa-
dzona była na wysokości podda-
sza i dachu. Jedyną drogą dostępu 
była klatka schodowa o ograni-
czonej szerokości i przepusto-
wości. Nie można było od razu 
skierować dużych sił i dużej licz-
by strażaków ze względu na to, 

Pożar budynku przy ul. Pięknej w Pruszkowie. Mieszkańcy zostali ewakuowani

że nie znaliśmy stanu konstrukcji 
budynku. Ze względów bezpie-
czeństwa akcję prowadziliśmy 
również z zewnątrz, przy użyciu 
podnośników i drabin. Równo-
cześnie prowadziliśmy działa-
nia obronne, czyli chroniliśmy 
pozostałą część budynku, gdzie 
nie było otwartego ognia, a gdzie 
płomienie próbowały się przedo-
stać – wyjaśnia kpt. Kroć. 

Jeszcze w trakcie akcji gaśni-
czej władze miasta zaoferowały 
lokatorom schronienie w dwóch 
pruszkowskich hostelach, 
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w których większość ciągle jesz-
cze przebywa.

Jak duże są straty? Budynek 
uległ poważnym uszkodzeniom. 
Sześć mieszkań zostało doszczęt-
nie zniszczonych. Ta część kamie-
nicy, która nie uległa spaleniu, 
została zalana wodą użytą do 
gaszenia ognia. Władze mia-
sta zapewniają, że po osusze-
niu tych lokali podłączone zosta-
ną w nich media, czyli ogrzewa-
nie, prąd i gaz, a część mieszkań-
ców będzie mogła powoli wra-
cać do swoich domów. Ale nie 

Powstają domy 
komunalne

GRODZISK MAZOWIECKI

Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska, na początku 
bieżącej kadencji zapowiadał, 
że jego głównym celem będzie 
powiększenie bazy budynków 
komunalnych i socjalnych na terenie 
gminy. Te zapewnienia przybrały 
realny kształt. Przy ul. Traugutta, 
w dzielnicy Łąki, powstają domy 
komunalne. Ich budowa ma się 
zakończyć w połowie roku.  3
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Pożar budynku przy ul. Pięknej w Pruszkowie. Mieszkańcy zostali ewakuowani

medica-med
rehabilitacja lecznicza

NZOZ Medica-Med uprzejmie informuje, że od lutego 2016 zmienia lokalizację  
z ul. Chopina 2/4 na ul. Ołówkową 1E.

Serdecznie zapraszamy !

będzie to łatwy powrót, bo wte-
dy zacznie się także szacowanie 
strat i ratowanie tej części do-
bytku, która jeszcze się do tego 
nadaje. A co z tymi osobami, któ-
rych mieszkania spłonęły do-
szczętnie? Tym miasto ma za-
pewnić lokale zastępcze.

Przyczyny pożaru nie są na ra-
zie znane. Śledztwo w tej sprawie 
przeprowadzi pruszkowska pro-
kuratura rejonowa. – Materiały 
trafiły do prokuratury. Doku-
mentacja z czynności przepro-
wadzonych na miejscu została 

przekazana z wnioskiem o wsz-
częcie śledztwa. Po ich zwrocie 
będziemy realizować polecenia 
prokuratorskie – mówi st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji z Pruszkowie. 
W tego typu przypadkach to po-
stępowanie rutynowe. – Zgodnie 
z Kodeksem karnym jeżeli jest 
zagrożenie życia lub mienia wie-
lu osób konieczne jest przepro-
wadzenie śledztwa – wyjaśnia 
st. asp. Dąbrowska. 
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Przez tunel 
z „przygodami”

GRODZISK MAZOWIECKI

Wraca sprawa tunelu w ciągu ulicy 
Bałtyckiej w Grodzisku. Po kilku 
miesiącach jego funkcjonowania 
wiadomo już, że kłopoty mają nie 
tylko kierowcy karetek pogotowia. 
Ograniczniki, czyli żółto-czarne belki 
zawieszone na wysokości 
2,5 metra przed wjazdem do 
tunelu, są często zrywane.  12

Dobre miejsce 
do życia

NADARZYN

– Nasza gmina dzięki zaangażowaniu 
wielu wspaniałych i oddanych 
lokalnym sprawom osób jest 
miejscem, które wybierają do 
życia przybywający licznie nowi 
mieszkańcy – mówi Janusz Grzyb, 
wójt Nadarzyna, w wywiadzie dla 
„Gazety WPR”. – 2015 rok był pełen 
ciężkiej, wytężonej pracy – dodaje.  4
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grupa MoCarta, znany kwartet 
smyczkowy mający charakter kaba-
retu, wystąpi w grodziskim Centrum 
Kultury. W skład zespołu wchodzą 
Filip Jaślar – skrzypce, Michał Si-
korski – skrzypce, Paweł Kowaluk 
– altówka i Bolek Błaszczyk – wiolon-
czela. Członkowie grupy zagrają na 

instrumentach i opowiedzą o pań-
stwach, które ostatnio odwiedzili 
m.in. Czechach, Chinach, Francji. 
„Ale Czad, czyli podróże Grupy Mo-
Carta” jest nowym programem 
kwartetu, można będzie co nieco do-
wiedzieć się o wielu ciekawych miej-
scach na świecie. Zespół wystapi 29 

Grupa MoCarta opowie 
o podróżach i rozbawi widzów

lutego w Centrum Kultury, bilety 
– 50 zł. Dla naszych czytelników ma-
my niespodziankę. Na łamach porta-
lu WPR24.pl w przyszłym tygodniu 
ogłosimy konkurs, w którym do wy-
grania będzie podwójna wejściówka 
na grodziski występ Grupy Mocarta. 
Zachęcamy do śledzenia portalu. (SD) 

Piątek, 15 Stycznia 2016

9 edycja

Pruszków
12-13 m�ca

Najlepsze oferty
w jednym miejscu

  |  Hala Znicz, godz. 10-16  

targi.pruszkow.pl
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Znów sukces Orkiestry

REGION
Rekordy pobite! Podczas 
24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w całym kraju 
zebrano ponad 44 mln zł. 
A ile w naszym regionie?

Orkiestra Jurka Owsiaka w mi-
nioną niedzielę (10 stycznia) 
znów zagrała. Wolontariuszom
udało się zebrać o 8 mln zł wię-
cej niż w poprzedniej edycji 
akcji. Rekordy padły również 
w powiatach: pruszkowskim 
i grodziskim. Zebrane pienią-
dze zostaną przeznaczona na 
zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych 
oraz na rzecz zapewnienia god-
nej opieki medycznej seniorom.

Mieszkańcy naszych powia-
tów byli w tym roku wyjątkowo 
szczodrzy. Praktycznie w każ-
dej z miejscowości zostały pobi-
te ubiegłoroczne wyniki zbiórki. 
Jakie są szacowane sumy zgro-
madzone przez poszczegól-
ne sztaby? Brwinów: Gminny 
Ośrodek Kultury – ok. 37 tys. zł; 
Grodzisk Mazowiecki: Centrum 
Kultury – ok. 72,3 tys. zł; Komo-
rów: Zespół Szkół – ok. 50 tys. zł; 
Milanówek: Hufiec ZHP im. 
J. Kusocińskiego – ok. 40 tys. zł; 
Nadarzyn: Nadarzyński Ośrodek 
Kultury – ok. 29 tys. zł; Piastów: 
Hufi ec ZHP Piastów – ok. 26,8 
tys. zł; Podkowa Leśna: Zespół 
Szkół – ok. 24,2 tys. zł; Prusz-
ków: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych – ok. 11 tys. 
zł, Szkoła Podstawowa nr 10 
– ok. 41 tys. zł, Zespół Szkół 
nr 1 – ok. 14,3 tys. zł, Szkoła 

Podstawowa nr 2 – ok. 40 tys. zł., 
Szkoła Podstawowa nr 8 – ok. 13,8 
tys. zł.; Nowa Wieś: Zespół Szkol-
no-Przedszkolny – ok. 50 tys. zł. 

Wszystko to po dodaniu daje 
wynik w granicach 450 tys. zł. 
Dokładne sumy będą znane po 
zaksięgowaniu kwot przez banki.

Podczas orkiestrowego fi-
nału mieszkańców naszego 
regionu czekało wiele atrakcji. 
W grodziskim Centrum Kultu-
ry wystąpiły zespoły muzyczne: 
Horoscope, Pretext, Aligator, 
Bay, Swear the Epress czy Ru-
nika. Gwiazdą wieczoru była 
formacja Brak Czasu. W Prusz-
kowie sztaby mieściły się w pla-
cówkach oświatowych. Każda 
z nich przygotowała własną pro-
pozycją artystyczną, m.in. wy-
stępy dzieci, licytacje i loterie. 
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W Piastowie w Szkole Podsta-
wowej nr 2 odbył się turniej fi -
nałowy Mistrzostw Mazowsza 
Piłki Nożnej Kobiet, a w MOK-
-u licytacja, wymiana książek 
oraz występy artystyczne dzieci 
i młodzieży. W Podkowie Leśnej 
zagrały zespoły Gorgonzolla, 
Leśne Licho, Łysa Góra. To tyl-
ko niektóre z wydarzeń.  (SD) 

Wolontariuszom 
udało się zebrać 
o 8 mln zł więcej 
niż w poprzedniej 
edycji akcji

Kiedy pierwsze rodziny będą 
mogły wrócić do mniej znisz-
czonych mieszkań przy ulicy 
Pięknej? Chodzi o siedem lokali. 
– Będzie to możliwe na początku 
przyszłego tygodnia. W tej chwili 
jesteśmy na etapie przyłączania 
mediów – mówi Zbigniew Pio-
trzkowski, prezes TBS „Zieleń 
Miejska”, które jest zarządcą 
budynku. I zaznacza: – Mowa 
o mieszkańcach pierwszej klat-
ki, gdzie lokale nie zostały tak 
bardzo zniszczone, poza dwo-
ma, które poza zalaniem zostały 
jeszcze okopcone, bo dostawał 
się tam dym. Wymagają one od-
świeżenia. Druga klatka zostanie 
całkowicie wyłączona z eksplo-
atacji do czasu przeprowadze-
nia remontu.

Jaka jest skala zniszczeń? 
Z informacji, które posiada 
TBS cztery lokale nie ucier-
piały, w trzech doszło do zala-
nia lub zamoknięcia. Pozostałe, 
czyli sześć mieszkań, nie nadają 
się do użytku. Cały budynek ma 
zostać wyremontowany jeszcze 
w tym roku, choć prace nie ruszą 
szybko. – Przygotowujemy ogło-
szenie przetargowe na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
i uzyskania pozwolenia na budo-
wę, które powinno ukazać się na 
początku przyszłego tygodnia. 
Liczymy, że w połowie czerwca 
będzie to gotowe i prace będą 
mogły ruszyć jeszcze w tym ro-
ku – zapewnia prezes Piotrzkow-
ski. Odbudowa i modernizacja 
kamienicy przy ulicy Pięknej ma 
mieć charakter priorytetowy. – 
Budynek stanowi własność mia-
sta i możemy ponosić nakłady 
związane z modernizacją, więc 
zostanie on doposażony w media, 
których do tej pory tam nie było 
– mówi Zbigniew Piotrzkowski. 

Tym osobom, których miesz-
kania spłonęły doszczętnie, 

Pożar budynku przy ul. Pięknej w Pruszkowie. Mieszkańcy zostali ewakuowani
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

jest niedopuszczenie do kradzie-
ży lub dalszego zniszczenia do-
bytku mieszkańców.

W pomoc lokatorom z ulicy 
Pięknej intensywnie włączył 
się Klub Honorowych Dawców 
Krwi „Serce Pruszkowa”. Już 
w niedzielę, zaledwie kilka go-
dzin po opanowaniu pożaru, je-
go członkowie i wolontariusze 
przekazali pogorzelcom pierw-
szą partię ubrań. Bo część miesz-
kańców przed ogniem uciekała 
w pośpiechu, zabierając tylko to, 
co mieli na sobie lub w zasięgu 
ręki. Nie zapomnieli jednak o do-
mowych pupilach. Udało się ura-
tować m.in. królika miniaturkę.

Zbiórka najpotrzebniejszych 
rzeczy trwa. A potrzebne jest 
niemal wszystko. Od chemii go-
spodarczej, przyborów szkolnych, 
ręczników i karmy dla zwierząt po 
meble i sprzęt AGD. – Mamy już 
zgłoszenia od osób, które deklaru-
ją ich przekazanie, ale potrzebu-
jemy miejsca, gdzie moglibyśmy 
przechować te rzeczy. Apelujemy 
więc do fi rm i osób prywatnych 
o pomoc w znalezieniu magazynu 
i zorganizowaniu transportu. Bę-
dziemy starać się także o wsparcie 
psychologiczne dla mieszkańców 
– mówi Artur Sawicki, prezes 
„Serca Pruszkowa”. Jak dodaje, 

pomoc ma mieć charakter celo-
wy, więc najpierw konieczne jest 
rozpoznanie indywidualnych po-
trzeb każdej rodziny. A poszko-
dowana w pożarze została m.in. 
dziewięcioosobowa rodzina, 
z siedmiorgiem dzieci uczących 
się w trybie indywidualnym. Do-
datkowo jeden z chłopców poru-
sza się na wózku inwalidzkim. 

O miejsce do przechowywa-
nia rzeczy apelują sami pogorzel-
cy. – Bardzo doceniamy pomoc, 
którą otrzymujemy, ale na razie 
fi zycznie nie mamy gdzie trzy-
mać swoich rzeczy. W hostelu nie 
możemy, w swoich mieszkaniach 
tym bardziej – wyjaśnia jedna 
z ewakuowanych mieszkanek.

Swoje pomieszczenia na zorga-
nizowanie tymczasowego „sztabu” 
udostępniło już pruszkowskie Sto-
warzyszenie Rodzin Abstynenc-
kich Socjus. Codziennie w godz. 
18-20 przy ul. Kraszewskiego 18 
będzie trwał tam dyżur, na który 
zgłaszać mogą się zarówno oso-
by poszkodowane w pożarze, jak 
i darczyńcy zainteresowani po-
mocą. Wsparcie finansowe na 
zakup m.in. leków można prze-
kazywać na konto Klubu „Serce 
Pruszkowa”: 04 1050 1214 1000 
0022 7154 7685. Z dopiskiem 
„Dla pogorzelców". 

Kamienica stanęła w płomieniach

miasto zaproponuje lokale za-
stępcze. – Szukamy mieszkań 
dla nich. Mam nadzieję, że uda 
się to szybko załatwić. A do tego 
czasu wszyscy będą mieć przez 
nas zapewnione zakwaterowa-
nie – wyjaśnia Jan Starzyński, 
prezydent Pruszkowa. 
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Miasto deklaruje wszelkie 
możliwe wsparcie. W urzędzie 
powołany został specjalny ze-
spół, w którego skład wchodzą 
m.in. przedstawiciele miej-
skich władz, Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska”, zespół zarządzania 
kryzysowego, ośrodka pomo-
cy społecznej i straży miejskiej. 
To właśnie strażnicy miejscy 
od momentu pożaru 24 godzi-
ny na dobę pilnują budynku 
przy ul. Pięknej. Ich zadaniem 

Miasto deklaruje 
wszelkie możliwe 
wsparcie. W urzędzie 
powołany został 
specjalny zespół
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 Przyczyny pożaru kamienicy przy ulicy Pięknej nie są na razie znane



3GAZETA WPRWPR24.pl Wiadomości

PRUSZKÓW
Ulica Gałczyńskiego na pograniczu 
pruszkowskich dzielnic Żbików i Bąki 
zyska m.in. nową nawierzchnię. Prace 
na odcinku od ul. Rozbrat do Nałkow-
skiej odbędą się w tym roku. Obec-
nie nawierzchnia ulicy Gałczyńskiego 
jest mocno zniszczona. Gdy spadnie 
deszcz przypomina tor przeszkód. 

Jakie prace będą przeprowadzone? 
– Na 500-metrowym odcinku uli-
cy wybudowane zostaną nowa na-
wierzchnia, chodniki, kanalizacja 
deszczowa, kanał technologiczny 
i oświetlenie. Powstaną też miej-
sca parkingowe – mówi Elżbieta Ko-
rach, naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Będą gruntowne zmiany 
na ulicy Gałczyńskiego

Remontów i Infrastruktury Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. Kiedy ru-
szy przebudowa? – W pierwszym 
kwartale tego roku ogłosimy postę-
powanie przetargowe na realizację 
tej inwestycji, a prace rozpoczną się 
na wiosnę – twierdzi Korach. Koszt 
przedsięwzięcia to 1,6 mln zł. (SD)

Piątek, 15 Stycznia 2016

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ANNA 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa domów 
komunalnych przy ulicy 
Traugutta w Grodzisku 
Mazowieckim wchodzi 
w fi nałową fazę. Pierwsze 
bloki mają być gotowe 
latem, prace przy 
kolejnych ruszą jeszcze 
w tym roku.

G rzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska, na 
początku bieżącej ka-

dencji zapowiadał, że jego głów-
nym celem będzie powiększenie 
bazy budynków komunalnych 
i socjalnych na terenie gminy. 
Te zapewnienia szybko zostały 
wcielone w życie. Przy ul. Trau-
gutta, w dzielnicy Łąki, powstają 
pierwsze domy komunalne. Ich 
budowa ma się zakończyć w po-
łowie roku. 

Na jakim etapie są teraz ro-
boty? – W dwóch domach 
znajdą się łącznie 64 mieszka-
nia. Trwają już prace związane 
z montowaniem instalacji we-
wnątrz budynków. Wykonawca 
ma trochę opóźnienia, ale bę-
dziemy go dyscyplinować. Za-
kończenie robót planowane jest 
na czerwiec. Chcielibyśmy, aby 
mieszkańcy zaczęli się wprowa-
dzać w lipcu – podkreśla bur-
mistrz Benedykciński.  

Lokatorzy wprowadzą się lipcu
Postępuje budowa domów komunalnych przy ulicy Traugutta w Grodzisku

Warto dodać, że lista lokato-
rów, którzy zostaną ulokowani 
w nowych domach jest już usta-
lona. W większości będą to 

co najmniej dwóch lat nie mają 
zaległości w czynszach oraz nie 
są dotknięte chorobą alkoholo-
wą – twierdzi grodziski włodarz. 

A co z osobami, które tych kry-
teriów nie spełniają? Burmistrz 
informuje, że wbrew pozorom 
nie jest to duża grupa. – To za-
ledwie 30 osób, ale za to niezwy-
kle „widocznych”. Wielu z nich 
nie ma już prawa do lokalu lub 
w ogóle nie fi guruje jako najem-
cy. Takie osoby trafi ą do schro-
nisk, część zostanie przesiedlona 
do mieszkań o niższym standar-
dzie – mówi Grzegorz Benedyk-
ciński. – Oczywiście będziemy 
próbowali im pomóc, bo w gmi-
nie z powodzeniem prowadzimy 
program pomocowy dla osób do-
tkniętych chorobą alkoholową. 

Wiele osób wyszło dzięki temu 
z nałogu – dodaje. 

Dwa domy komunalne przy 
ulicy Traugutta to jednak nie 
koniec inwestycji w budyn-
ki komunalne i socjalne. Bur-
mistrz Grodziska zapowiada, że 
niebawem zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę następnego 
bloku komunalnego przy ul. Trau-
gutta. Znajdą się w nim 44 miesz-
kania. Kolejny przetarg zostanie 
ogłoszony pod koniec roku, tym 
razem na budowę takiego domu 
poza miastem. W nim również 
znajdą się 44 lokale. W planach 
jest też remont kamienicy w sa-
mym centrum Grodziska, zgodnie 
z zapewnieniami burmistrza zo-
staną tam przesiedleni mieszkań-
cy budynku przy ulicy Ułańskiej. 

– To nie jest tak, że na terenie 
dzielnicy Łąki budujemy jakieś 
komunalne getto. Po pierwsze: 
nowi lokatorzy to normalni lu-
dzie, których po prostu nie stać 
na kredyt mieszkaniowy. Po dru-
gie: rodziny zostaną przesiedlone 
ze slamsów, a te szpecące okolice 
budynki zostaną rozebrane. Po 
trzecie: inwestycje w tego typu 
lokale będą prowadzone w całym 
Grodzisku. W Łąkach mieliśmy 
gminne działki i postanowiliśmy 
je wykorzystać – mówi Grzegorz 
Benedykciński. – Dodam tylko, 
że budynki komunalne znaj-
dują się przy ulicy Pańskiej 
i nie mieliśmy żadnych skarg na 
lokatorów – zaznacza. 
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rodziny mieszkające obecnie 
w budynkach przewidzianych 
do rozbiórki. Okazuje się jednak, 
że na nowy lokal nie każdy mo-
że liczyć. – Mamy przyjęte pew-
ne kryteria. Nowe mieszkania 
otrzymują te rodziny, które od 

W dwóch domach 
znajdą się łącznie 
64 mieszkania

Prezydent Andrzej Duda 
u powstańca warszawskiego
MILANÓWEK
W dniu 92. rodzin Henryka 
Kończykowskiego
 ps. Halicz, powstańca 
warszawskiego, pojawił 
się niecodzienny gość. 
Prezydent Andrzej Duda 
postanowił osobiście 
złożyć życzenia 
zasłużonemu żołnierzowi 
w jego mieszkaniu 
w Milanówku.

Jak stwierdził prezydent RP, ta 
wizyta była dla niego ogrom-
nym zaszczytem. Podczas od-
wiedzin jubilatowi zostały 
wręczone m.in. kwiaty i obraz. 
Warto dodać, że w trakcie wy-
borów prezydenckich Henryk 
Kończykowski udzielił poparcia 
kandydaturze Andrzeja Dudy.

Henryk Kończykowski ps. Ha-
licz urodził się 12 stycznia 1924 
roku w Warszawie. To były plu-
tonowy Armii Krajowej i ostat-
ni żyjący żołnierz 4. drużyny III 
plutonu Felek 2. kompanii Rudy 
batalionu Zośka. W 1944 roku 
został aresztowany za kolportaż 

Postępuje budowa domów komunalnych przy ulicy Traugutta w Grodzisku

 Lista lokatorów, którzy zostaną ulokowani 
w nowych domach jest już ustalona

tajnej prasy i trafił do aresztu 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Walczył w Powstaniu Warszaw-
skim. Gdy podczas jednej z bitew 
w rejonie warszawskiej Starówki 
został raniony musiał przedostać 
się kanałami do Śródmieścia. Po 
upadku powstania trafi ł do obo-
zu w Pruszkowie – Dulag 121, 
skąd uciekł do Podkowy Leśnej. 
W 1950 r. został aresztowany 
przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa. Oskarżono go 
o próbę obalenia ustroju Polski 
Ludowej oraz zabójstwo Kazi-
mierza Jackowskiego (porucz-
nik, żołnierz AK w plutownie 
„Torpedy” w batalionie „Miotła”, 
19 stycznia w 1945 r. został za-
strzelony przez nieznanych 
sprawców). Wojskowy Sąd Re-
jonowy skazał Henryka Koń-
czykowskiego na karę 15 lat 
więzienia. Jednak na wolność 
wyszedł 11 listopada 1953 roku.

Henryk Kończykowski w 2012 
roku został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski oraz Krzyżem 
Walecznych.  (SD) 
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Nasz cel: Łatwy dostęp do lekarzy 
i satysfakcja pacjentów
Rozmowa 
z Przemysławem Nejno, 
dyrektorem 
Przychodni Amedica

Przychodnia Amedica 
to nowy punkt na mapie 
powiatu pruszkowskiego.
 Co pacjenci znajdą 
w Państwa ofercie?
Przemysław Nejno: Przychodnia 
Amedica jest niepublicznym za-
kładem opieki zdrowotnej. Nie 
oznacza to, że pacjent za każ-
dą wizytę czy badanie musi pła-
cić. Nasza przychodnia świadczy 
bezpłatne usługi w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej w ra-
mach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

Co jeszcze, oprócz standardo-
wego wachlarza świadczeń, 
oferuje Amedica?
PN: Oferujemy również usłu-
gi w zakresie medycyny pracy 
oraz wsparcie psychiatrycz-
no-psychologiczne. Mamy do 

dyspozycji pełną diagnostykę 
laboratoryjną, USG, RTG oraz 
ofertę stomatologiczną ogólną 
jak i dziecięcą -ortodoncja, pro-
tetyka i chirurgia.

Wspomniał Pan, że 
przychodnia ma kontrakt 
z NFZ. Wielu osobom zapisy 
na badania w ramach NFZ 
kojarzą się z numerkami 
i... długimi kolejkami.
PN: U nas to absolutnie nie wy-
stępuje! Nasi pacjenci mogą za-
pisać się na wizytę telefoniczne 

lub osobiście. Zapisy do specjali-
stów odbywają się „od ręki”. Dos-
tępność lekarzy w naszej przy-
chodni jest na wysokim pozio-
mie. W danym dniu pacjent  od
 razu może się zapisać  na wizytę. 
Naszym celem i zarazem priory-
tetem jest utrzymanie pełnej do-
stępności do lekarza i badań.

Jeśli pacjent zdecyduje 
się na przeniesienie do 
Przychodni Amedica 
to czeka go bieganie 
z dokumentami? 

PN: Procedura przeniesienia 
wygląda zupełnie inaczej. Aby 
zostać naszym pacjentem, nale-
ży wypełnić deklarację wyboru 
lekarza, pielęgniarki, położnej. 
Wypełnioną deklarację nale-
ży złożyć w naszej przychod-
ni. Nie jest konieczne składanie 
rezygnacji w dotychczasowej 
przychodni – cała operacja 
odbywa się automatycznie za 
pośrednictwem NFZ, dzięki 
czemu z naszej opieki można 
korzystać od razu po złoże-
niu deklaracji. 

Dziś w diagnostyce 
bardzo pomocny jest 
sprzęt medyczny.
PN: Doskonale zdajemy sobie 
z tego sprawę. Dlatego gabinety 
naszych lekarzy są wyposażone 
w nowoczesny i wysokiej kla-
sy sprzęt. Urządzenia diagno-
styczne, z których korzystamy 
posiadają również wszelkie wy-
magane certyfi katy. 

Dziś oferta przychodni jest 
bardzo bogata. Czy w planach 
jest jej poszerzenie?

PN: Nasze plany są sprecyzowa-
ne. W trakcie organizacji mamy 
kilka poradni. Chodzi tu głów-
nie o poradnie ginekologiczno-
-położniczą, otolaryngologiczną, 
okulistyczną oraz neurologiczną. 
Jesteśmy ukierunkowani na po-
trzeby każdego pacjenta indywi-
dualnie. Dążymy do stworzenia 
funkcjonującej wzorowo placów-
ki. Planowane przez nas rozszerze-
nie wachlarza usług medycznych 
spowoduje zwiększenie satys-
fakcji naszych klientów, a prze-
cież właśnie o to nam chodzi. 

ul. Główna 104, 05-806 Granica
amedica@amedica.eu
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REGION
Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego ogłosił rok 2016 „Rokiem 
Henryka Sienkiewicza na Mazow-
szu”. To świetna okazja, aby przypo-
mnieć twórczość wybitnego pisarza. 
Warto dodać, że nie tylko na Mazow-
szu, ale i w całym kraju mamy „Rok 
Sienkiewicza”. W grudniu uchwałę 

w tej sprawie podjął Sejm. W przy-
padku województwa mazowieckie-
go były dwie kandydatury: Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go w Warszawie wnioskowało, aby 
to był Sienkiewicz, a Urząd Miejski 
w Łochowie wysunął kandydaturę 
Heleny Paderewskiej, żony Ignacego 

Rok 2016 ustanowiony „Rokiem 
Sienkiewicza na Mazowszu”

Paderewskiego, jako dowód uznania 
za działalność społeczną prowadzo-
ną na Mazowszu. Zespół ds. wybo-
ru patrona roku 2016 na Mazowszu 
zdecydował, że „wygra” Sienkiewicz. 
W  tym roku będziemy obchodzić  
jego 170. rocznicę urodzin i 100. 
rocznicę śmierci. (JM)
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Częste wyjazdy 
strażaków 
REGION
W 2015 r. strażacy 
z powiatów 
pruszkowskiego oraz 
grodziskiego zanotowali 
więcej wyjazdów niż 
rok wcześniej. Na 
brak pracy nie mogli 
więc narzekać.

– Nasze wozy wyjeżdżały do 
akcji 1471 razy. To więcej niż 
w 2014 roku, kiedy zanotowa-
liśmy 1108 zdarzeń. W 2015 r. 
828 naszych interwencji doty-
czyło miejscowych zagrożeń, 
czyli wypadków drogowych 
bądź też zabezpieczania 
miejsc kolizji. Otrzymaliśmy 
544 wezwania do pożarów. 
Były również fałszywe alar-
my, których odnotowaliśmy 
97 – wylicza bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim.

Nie próżnowali także stra-
żacy z powiatu pruszkowskie-
go. – Obecnie „filtrujemy” 
nasze statystyki i dokonujemy 
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Na granicach miasta zamontowano nowe witacze
PRUSZKÓW
Na granicach Pruszkowa 
pojawiły się nowe 
pylony wjazdowe. 
Witacze zamontowano 
w trzech lokalizacjach.

Witacze ustawiane są przy wjaz-
dach do miast, aby powitać przy-
jeżdżających. Najczęściej znaki 
przedstawiają logo oraz podsta-
wowe dane na temat miejsco-
wości. Zdarza się również, że na 
witaczach widnieją informacje  
dotyczące atrakcji turystycznych 
czy liczby mieszkańców.

Zamontowanie nowych wita-
czy było nieuniknione.Witold Ko-
nieczny wyjaśnia: – Poprzednie 
były zużyte i przedstawiały stare 
logo Pruszkowa. Montaż witaczy 
to jeden z elementów „Strategii 
promocji miasta Pruszkowa na 
lata 2013-2020”.

Konstrukcje są podświetlone, co 
sprawia, że są doskonale widocz-
ne dla kierowców jadących rów-
nież w nocy. Już z daleka widać 
napis. „Pruszków. Witamy!”. Teraz 
witacze zamontowano w trzech 
miejscach, ale niewykluczone, że 
pojawi się kolejny pylon wjazdowy. 

– Obecnie witacze ustawione są 
na granicy Pruszkowa i Reguł 
w Al. Jerozolimskich, a także od 

Najbardziej znanym witaczem 
na świecie jest ten umieszczo-
ny w Las Vegas. Znak zamonto-
wano w 1959 roku i uznawany 
jest za symbol miasta. Widnieje 
na nim napis „Witamy w fanta-
stycznym Las Vegas”. Pruszkow-
skie witacze są prawie również 
efektowne. – Pylony wjazdowe 
spodobały się mieszkańcom. Są 
czytelne i efektowne. Ich forma 
nawiązuje do nowego logo mia-
sta. Przede wszystkim witacze 
są czytelne i widoczne z daleka 
– mówi Witold Konieczny z biu-
ra promocji miasta Pruszków.

strony zachodniej i południowej. 
Rozważana jest czwarta lokaliza-
cja – zdradza Konieczny.  (JM) 

W listopadzie 2015 r.  
minął rok nowej kadencji. 
Jak go Pan ocenia  
z perspektywy rozwoju gmi-
ny, jak i współpracy  
z nowymi radnymi?
– 2015 rok był pełen ciężkiej, 
wytężonej pracy. Przeprowa-
dziliśmy mnóstwo ważnych 
dla mieszkańców przedsię-
wzięć pomimo szeregu trud-
ności i ataków. Gmina rozwija 
się, nie jest zagrożona jej płyn-
ność finansowa, a dzięki kon- 
sekwentnie realizowanej po- 
lityce finansowej stabilna jest 
sytuacja zarówno jeśli cho-
dzi o zadłużenie gminy, jak 
i zabezpieczenie środków na 
rozpoczęte i zaplanowane in-
westycje. Wielką radością 
i satysfakcją dla mnie jest po-
wołanie Rady Seniorów i Rady 
Młodzieżowej, co wskazuje na 
aktywizację mieszkańców na-
szej gminy. Radością jest dla 
nas intensywny rozwój insty-
tucji działających na naszym 
terenie. Przybywa wciąż dzie-
ci uczęszczających na zajęcia 
organizowane w świetlicach 
NOK, wzrasta liczba młodych, 
ambitnych sportowców, rozra-
sta się grupa zuchów i harcerzy. 
To wszystko daje ogromną sa-
tysfakcję jak również jest mo-
torem do dalszego działania na 
rzecz społeczności gminy. Je-
śli chodzi o współpracę z no-
wymi radnymi – chciałbym 
współpracować we wzajem-
nym poszanowaniu opartym 
na konstruktywnym dialogu dla 
wspólnego dobra mieszkańców.

Nasza gmina jest dobrym miejscem do życia
Z JANUSZEM GRZYBEM, wójtem gminy NADARZYN, rozmawia Anna Sołtysiak

Spółki zarządzające CH  
Maximus są winne gminie 
duże pieniądze. O jakich 
kwotach tu mowa i czy jest 
szansa na to, by te pieniądze 
trafiły do gminnej kasy?
– Jeśli chodzi o kwestię należ-
ności spółek zarządzających CH 
Maximus wobec gminy jest to 
kwota ok. 5 mln zł. Suma wie-
rzytelności została zgłoszona 
syndykowi, które po likwidacji 
ww. spółek zostaną rozliczo-
ne. Jednak biorąc pod uwa-
gę ilość wierzycieli Gmina nie 
jest wpisana w księgi wieczy-
ste jako pierwsza do wypłaty 
należności i nie ma wpływu na 

Nadarzyn ma już budżet na 
2016 rok. Jak Pan go ocenia?
– Budżet poważnie obciąża 8 
mln zł, to kwota wpłat do bu-
dżetu państwa (tzw. janosiko-
we) z przeznaczeniem na część 
równoważącą subwencji ogólnej, 
co znacznie uszczupla możliwo-
ści inwestycyjne gminy. Wiel-
ką niewiadomą jest pozyskanie 
środków z funduszy zewnętrz-
nych na rzecz rozbudowy in-
frastruktury. Gmina posiada 
prawomocne pozwolenia na 
budowę kanalizacji i wodo-
ciągów na kwotę około 80 mln 
złotych. Czekamy na możliwość 
składania wniosków o środ-
ki pomocnicze. Jeżeli zostaną 
one uruchomione w tym roku 
mamy szansę zwiększyć budżet.

Kolejne trzy lata na fotelu 
wójta przed Panem.  
Jakie będą najważniejsze 
zadania dla gminy?
– Priorytetem, jeśli chodzi o inwe-
stycje jest planowe zakończenie 
budowy kompleksu oświatowe-
go w Ruścu oraz dokończenie 
kolejnych etapów sieci kanaliza-
cyjnej i rozbudowy Stacji Uzdat-
niania Wody w Bielinach. Ważne 
są również wszystkie inne zada-
nia z zakresu poprawy i rozbu-
dowy infrastruktury technicznej 
– gdyż nawet te, wydawałoby się, 
niewielkie mają olbrzymie zna-
czenie dla mieszkańców, których 
bezpośrednio dotyczą. Będę za-
biegał o dalszy rozwój naszej 
gminy, pod względem zarówno 
bezpieczeństwa, ochrony zdro-
wia, edukacji, jak i kultury oraz 

podział środków uzyskanych 
przez syndyka.

Pałac w Młochowie jest  
chyba najbardziej cha-
rakterystyczną budowlą 
w gminie. Co się dzieje 
obecnie z tym obiektem 
i czy są pomysły na jego 
zagospodarowanie?
– Została opracowana koncep-
cja pałacu i oranżerii w Mło-
chowie. Niebawem ogłosimy 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji technicznej wraz z po-
zwoleniem na budowę. Został 
zakończony I etap rewitaliza-
cji kompleksu parkowo-pałaco-
wego, który polegał na odnowie 
małej architektury w parku oraz 
rewitalizacji zieleni. Docelowo 
chcemy utworzyć w zespole 
pałacowo-parkowym centrum 
konferencyjno-szkoleniowe. 
Szybkość wykonania inwesty-
cji w znacznym stopniu zależy 
od możliwości pozyskania fun-
duszy zewnętrznych.

Tuż przed świętami pojawiła 
się informacja, że prokura-
tura zajmie się badaniem 
złożonych przez Pana 
oświadczeń majątkowych. 
Wydał Pan w tej sprawie 
stosowne oświadczenie. Jak 
ocenia Pan całą sytuację?  
– Istotnie wydałem oświadcze-
nie, w którym przedstawiłem 
swoje stanowisko. Jednocześnie 
wierzę, że wyjaśnienia złożone 
w Prokuraturze w Grodzisku 
Mazowieckim będą wystarcza-
jące do umorzenia sprawy. 

sportu. Nasza gmina dzięki za-
angażowaniu wielu wspaniałych 
i oddanych lokalnym sprawom 
osób jest miejscem, które wybie-
rają do życia przybywający licz-
nie nowi mieszkańcy.

Nadarzyn mógłby starać  
się o prawa miejskie.  
Czemu nie korzystacie jako 
gmina z tej możliwości?
– Do tej pory korzystniejsze dla 
nas było funkcjonować jako gmina 
wiejska, ze względu na możliwości 
pozyskiwania funduszy zewnętrz-
nych. Ubieganie się o prawa miej-
skie w dużej mierze uzależnione 
jest od woli mieszkańców.

weryfikacji zdarzeń, aby je 
prawidłowo zaklasyfikować. 
Łącznie zanotowaliśmy 1700 
wyjazdów do akcji. Proporcje 
pożarów i miejscowych zagro-
żeń rozkładają się mniej wię-
cej po równo – mówi kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W 2014 r. strażacy z Prusz-
kowa przeprowadzili 1505 ak-
cji ratowniczych, czyli tak jak 
w Grodzisku w tym roku za-
notowano wzrost wyjazdów. 
– Nie można powiedzieć, że 
to był zły rok. Zanotowaliśmy 
więcej zdarzeń niż poprzednio, 
jednak mieliśmy gorsze lata. 
Nasza praca to liczne obowiąz-
ki – twierdzi kpt. Kroć.  (JM) 

Pruszkowscy 
strażacy łącznie 
zanotowali 1700 
wyjazdów do akcji   
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EWELINA
LATOSEK

REGION
Znamy stanowisko 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej w sprawie 
wycinki drzew 
na linii i decyzji UTK 
o wydłużeniu terminu 
jej przeprowadzenia. 

O tym, że Urząd Transportu 
Kolejowego zmienił ter-
min usunięcia „niepra-

widłowości”, czyli w praktyce... 
drzew rosnących w odległości 
mniejszej niż 15 metrów od osi to-
rów kolejki, informowaliśmy ty-
dzień temu. Nowa data to 1 marca 
2018 r. Przeciwnicy karczowania 
roślinności decyzję UTK krytyku-
ją, bo według nich to rozwiązanie 
pozorne i oznacza, że WKD nie 
musi czekać do ostatniego mo-
mentu aby drzewa wyciąć.

O to, co przewoźnik zamierza 
zrobić zapytaliśmy go bezpośred-
no. – Spółka WKD jako zarząd-
ca infrastruktury kolejowej, na 
mocy Ustawy o transporcie ko-
lejowym oraz wydanych na jej 
podstawie rozporządzeń wyko-
nawczych, jest zobowiązana po-
dejmować działania zapewniające 
bezpieczne prowadzenie prze-
wozów, w tym również działa-
nia związane z usuwaniem drzew 
i krzewów, w sposób bezpośredni 

WKD monitoruje drzewa
Problem wycinki drzewostanu wzdłuż linii kolejowej

zagrażających bezpieczeństwu 
przewozów na linii WKD – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy przewoźnika. 

Co to oznacza w praktyce? 
– Spółka będzie kontynuować 
sukcesywny monitoring stanu bio-
logicznego oraz inwentaryzację 
drzewostanu i dokonywać analizy 
wszystkich lokalizacji, w których 
mogą występować potencjalne za-
grożenia. Na tej podstawie będą 
przygotowywane indywidualne 
wystąpienia do odpowiednich or-
ganów administracji celem uzy-
skania decyzji zezwalających na 
wycinkę drzew i krzewów tylko 
w zakresie drzewostanu, który 
w ocenie zarządcy infrastruktu-
ry może stanowić bezpośrednie 
zagrożenie dla mienia, zdrowia 
i życia osób znajdujących się za-
rządzanym obszarze. Szczególnej 
uwadze należy poświęcić proble-
matykę obejmującą gałęzie suche, 

nadłamane, chore, jak również za-
kłócające właściwą statykę drze-
wa – tłumaczy Kulesza. 

I dodaje: – W ciągu każdego ro-
ku na linii WKD odnotowywanych 
jest kilkanaście zdarzeń związa-
nych z upadkiem drzew lub ich 
części na torowisko, sieć trakcyjną 
lub linię 15 kV zasilającą podstacje 
trakcyjne. Zdarzenia te w znacz-
nej części przypadków powodują 
utrudnienia w prowadzeniu ru-
chu kolejowego lub wręcz jego 
wstrzymanie, jak również straty 
fi nansowe. Działania obejmujące 
kontrolę drzew i krzewów, włącza-
jąc w to czynności mające na ce-
lu usunięcie tych, które mogłyby 
stworzyć największe zagrożenie, 
były i są prowadzone na bieżąco, 
jednak w kontekście zrealizowanej 
kontroli kluczowa jest ich skala.

O ewentualnych kolejnych kro-
kach zmierzających do wycinki bę-
dziemy informować na bieżąco. 

Problem wycinki drzewostanu wzdłuż linii kolejowej
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

Dni otwarte
16-17 stycznia
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NADARZYN
W dniach 18-21 stycznia odbędzie 
się Nadarzyński Tydzień Zdrowia, 
poświęcony profi laktyce onkolo-
gicznej. Warto wykorzystać nadarza-
jącą się okazję i wykonać badania. 
Nadarzyński Tydzień Zdrowia skie-
rowany jest do wszystkich, którzy 
korzystają z usług Ośrodka Zdrowia 

w Nadarzynie lub Młochowie. Bada-
nia są bezpłatne. Dzieci i młodzież 
od 2 do 16 roku życia zapraszane są 
na USG jamy brzusznej. Panie po-
wyżej 35 roku życia powinny skorzy-
stać z możliwości wykonania USG 
piersi, natomiast panowie powyżej 
45 roku życia będą mogli wykonać 

Zrób badania podczas  
Tygodnia Zdrowia

USG prostaty. Nadarzyński Tydzień 
Zdrowia przeprowadzany jest pod 
hasłem „Zadbam o swoje zdro-
wie i pójdę na badanie”. Zapisów  
na badania można dokonywać 
w ośrodkach zdrowia lub telefo-
nicznie – 22 739 48 40 (Nadarzyn), 
22 729 91 46 (Młochów). (JM)

Zamontowano 
system 
numerkowy, 
ekrany i specjalne 
szafy przesuwne, 
które pozwalają na 
uporządkowanie 
archiwów  

Piątek, 15 Stycznia 2016

Największa szkoła językowa w Polsce Największa szkoła językowa w Polsce 
zaprasza na lekcje  w domu lub w firmie 

z bezpłatnym dojazdem lektora

40 zł za lekcję 60 MIN. za 1 osobę 
w grupie 2-osobowej

69 zł za lekcję 60 MIN. zajęcia indywidualne

Uczymy na każdym poziomie zaawansowania
Zajęcia na terenie Powiatu Pruszkowskiego 

Zapisy i informacja:
tel. 665 989 580; pruszkow@moose.pl

www.moose.pl

REKLAMA

Kolejowa makieta na grodziskim dworcu 
GRODZISK MAZOWIECKI
„Wsiąść do pociągu 
byle jakiego” – śpiewała 
Maryla Rodowicz. 
Mieszkańcy Grodziska 
korzystają niemal 
codziennie z usług kolei. 
Teraz pociągi będą mogli 
podziwiać w miniaturze, 
w postaci makiety.

W Grodzisku Mazowieckim poja-
wi się jedna z największych makiet 
kolejowych w Europie. Wszyscy 
zainteresowani będą mogli ją po-
dziwiać już od 16 stycznia, kiedy to 
zostanie pokazana w hallu dwor-
ca PKP. Makieta została wykona-
na w skali 1:87. 

Wszystko wyglada bardzo cie-
kawie. Trzy poziomy, 170 me-
trów torów i rozpędzone składy 
pociągów osobowych i towaro-
wych, które mkną przez przemy-
słowe zabudowania i zatrzymują 
się na dworcu usytuowanym na 
przedmieściach dużego mia-
sta. Charakter ulic i budyn-
ków przenosi obserwatorów do 

roku obchodziliśmy 170. rocz-
nicę otwarcia Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej. Nasze miasto 
ma silne związki z koleją – wy-
jaśnia Paweł Twardoch, dyrek-
tor Centrum Kultury w Grodzis-
ku Mazowieckim.

Makietę kolejową będzie 
można zobaczyć w hallu gro-
dziskiego dworca PKP. – Już od 
wtorku trwają prace montażo-
we. W sobotę makieta zosta-
nie zaprezentowana i będzie 
można ją podziwiać do 29 lu-
tego. Przy okazji odwiedzający 

zyskają dodatkowe informacje. 
Podczas prezentacji autorzy 
będą opowiadali różne cieka-
wostki na temat kolei – mówi 
Paweł Twardoch.

Otwarcie wystawy 16 stycznia 
o godzinie 12. Makieta kolejowa 
została zaprojektowana i wyko-
nana przez inż. Janusza Cyndec-
kiego i Jacka Rozbickiego. Bę-
dzie można ją oglądać codzien-
nie w godz. 10-16. Bilet kosztuje 
3 zł. Zorganizowane grupy z placó-
wek oświatowych z terenu gminy 
zobaczą makietę za darmo.   (JM)

międzywojennej rzeczywistości. 
Na ulicach nie brakuje samocho-
dów z lat 20-tych, chodniki są peł-
ne przechodniów, a na peronie 
ludzie czekają na pociąg. Zapa-
da zmrok. Zapalają się latarnie 
uliczne, jasno jest również w prze-
działach pociągów pasażerskich.
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW
W siedzibie 
pruszkowskiego 
starostwa powiatowego 
ofi cjalnie otwarto 
nowoczesny Wydział 
Obsługi Mieszkańców. 
– Będziemy ten wydział 
cały czas polepszać, 
ponieważ jesteśmy 
tutaj dla mieszkańców 
– mówił starosta 
Maksym Gołoś.

M ieszkańcy powiatu 
pruszkowskiego i nie 
tylko mogą teraz za-

łatwić swoje sprawy w jednym 
miejscu, bez biegania od pokoju 
do pokoju. 11 stycznia Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski, 
wraz ze Zdzisławem Sipierą, 
wojewodą mazowieckim oraz 
Mariuszem Błaszczakiem, 

Wszystko w jednym miejscu
Ofi cjalne otwarcie Wydziału Obsługi Mieszkańców w pruszkowskim starostwie

ministrem spraw wewnętrz-
nych i administracji oficjal-
nie otworzyli nowoczesne sale 
obsługi interesantów. Pomiesz-
czenia otrzymały nowoczesny 
i funkcjonalny wygląd. Poja-
wiły się stanowiska m.in. z za-
kresu architektury, geodezji, 
inspekcji nadzoru budowlanego 
czy komunikacji.

Pomysł utworzenia WOM-u 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie zrodził się 
pod koniec 2014 roku, kiedy to 
ówczesny starosta, Zdzisław Si-
piera, zapowiadał zmiany stan-
dardów obsługi mieszkańców. 
– Jest to dla mnie bardzo ważny 
dzień ponieważ ten aspekt za-
istniał po wyborze mojej osoby 
w 2014 roku. Chciałem pokazać, 
że administracja na szczeblu po-
wiatowym może być bliżej ludzi. 
Ten efekt jest dzisiaj widoczny 
– mówił podczas otwarcia Zdzi-
sław Sipiera, obecny wojewoda 
mazowiecki. – W tym momencie 

to nie mieszkaniec musi latać po 
urzędzie, tylko urząd ma maksy-
malnie szybko i dobrze obsłużyć 
interesanta. WOM jest elemen-
tem całości urzędów w pigułce. 
Tutaj przychodzi się, mówi się 

Minister Mariusz Błaszczak 
podkreślił jak ważne jest przy-
bliżanie administracji państwo-
wej do obywateli. – Pruszkowskie 
Starostwo Powiatowe należy do 
awangardy, tej grupy powiatów 
gdzie WOM-y działają i dziś 
otwieramy taki wydział. Jego za-
daniem jest usprawnienie możli-
wości załatwiania różnych spraw 
w jednym miejscu. Najważniejszy 
dla administracji powinien być 
mieszkaniec. Warunki są dużo 
lepsze i mam nadzieję, że kontakt 
z administracją dla mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego będzie 
źródłem satysfakcji – mówił.

Pierwszy etap przebudowy 
WOM-u zakończył się 12 paź-
dziernika 2015 roku. Po mo-
dernizacjach zwiększyła się 
liczba urzędników obsługują-
cych mieszkańców, zamontowa-
no system numerkowy, ekrany 
czy specjalne szafy przesuwne, 
które pozwalają na uporządko-
wanie archiwów. 
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co chce się załatwić i ma się to 
otrzymać w konkretnym, okreś-
lonym terminie – dodawał.

Skąd pomysł na prezenta-
cję makiety? – Inicjatorem był 
burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, który podczas wizyty na 
sympozjum w Krynicy Górskiej 
zauważył taką makietę. Zainspi-
rowała go i postanowił dołożyć 
wszelkich starań, aby pojawiła 
się w Grodzisku. W ubiegłym 

Wystawa 
zostanie otwarta 
16 stycznia 
o godzinie 12

Złodziej aut zatrzymany
PRUSZKÓW
Pruszkowska policja 
zatrzymała złodzieja, 
który dopuścił się 
kradzieży samochodów 
na osiedlu Ostoja.

Jak już wcześniej informowa-
liśmy, z posesji na pruszkow-
skim osiedlu Ostoja złodzieje 
ukradli dwa samochody meto-
dą „na śpiocha”. Złodziejom nie 
przeszkadzał nawet pojazd 
zastawiający bramę. Przed-
stawili Toyotę, w środku zo-
stawili kluczki i wyprowadzili 
z posesji dwie samochodowe 
„zdobycze”.

Po niespełna dwóch tygo-
dniach policjanci odnaleźli na 
terenie Pruszkowa skradzione 
auta. Udało się także zatrzymać 
sprawcę. – Mężczyźnie posta-
wiono zarzuty. W sprawie nadal 
prowadzone są czynności. Au-
ta zwrócono już właścicielom 
– mówi asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Skoro skradziono dwa pojazdy 
i jednocześnie je uprowadzono to 
logiczne wydaje się, że sprawców 
było przynajmniej dwóch. Jeden 
jest w rękach policji, a drugi? 
– Sprawa jest wyjaśniania – uci-
na asp. Kańka.  (JM)
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Już 22 stycznia ukaże się 
Dodatek Motoryzacyjny 

W piątek, 22 stycznia 
na łamach Gazety 
WPR oraz portalu 
WPR24.pl ukaże się 
specjalny Dodatek 
Motoryzacyjny, 
a w nim ciekawe 
branżowe artykuły 
i wywiady. 

Nie wiesz od czego zależy
cena pojazdu w salonie? 
Nurtuje cię dlaczego w ostat-
nim czasie tak mocno spa-
dły ceny paliw? Złodzieje 
samochodów cały czas ak-
tywnie działają, jakie mają 
metody i czy można się przed 
nimi uchronić? 1 lutego na 

Mazowszu rozpoczynają się 
ferie. Wybierasz się w trasę 
i zastanawiasz się jak naj-
lepiej przygotować samo-
chód do długiej podróży? Na 
te i wiele innych pytań od-
powiemy w nadchodzącym 
Dodatku Motoryzacyjnym.

Zachęcamy do publikacji 
reklamy w dodatku, gwaran-
tującym najszerszy zasięg 
w regionie – 30. tys. czytelni-
ków Gazety WPR, ponad 80 
tys. Unikalnych Użytkowni-
ków portalu WPR24.pl oraz 
ponad 10 tys. fanów na fa-
cebookowym profi lu. Szcze-
góły w biurze reklamy pod 
nr. tel. (22) 758 77 88.  (Red.)
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PIASTÓW
W jednym z budynków przy ul. Har-
cerskiej w Piastowie znaleziono 
12 stycznia zwłoki mężczyzny. Infor-
mację o tym przekazał nam czytelnik. 
– W Instytucie Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników na Har-
cerskiej w Piastowie znaleziono zwło-
ki człowieka – napisał na kontakt@

wpr24.pl. Jego wiadomość potwier-
dziła policja. – Ok. godz. 11.40 w jed-
nym z budynków przy ul. Harcerskiej 
funkcjonariusze ujawnili zwłoki 
mężczyzny. O całej sprawie policja 
została poinformowana przez pra-
cowników, którzy wyczuli wydoby-
wający się z jednego z pomieszczeń 

W budynku przy ul. Harcerskiej
znaleziono ciało mężczyzny

nieprzyjemny zapach. Konieczne 
było rozwiercenie drzwi, ponieważ 
były zamknięte. W środku były 
zwłoki mężczyzny – powiedziała 
asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji. 
– Wiemy, że zmarły to 55-letni miesz-
kaniec Pruszkowa – dodała. (JM)
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· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.
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· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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REKLAMA

Ukradł biżuterię wartą 60 tys. zł
PRUSZKÓW
Napad na pracownię 
złotniczą przy ulicy 
Stalowej w Pruszkowie. 
Według ustaleń policji 
wstępna wartość 
skradzionej biżuterii 
to 60 tys. zł.

12 stycznia ok. godz. 18 do pra-
cowni złotniczej wszedł męż-
czyzna. Nawiązał rozmowę ze 
sprzedawcą, nie budząc żad-
nych podejrzeń. Po kilku minu-
tach gwałtownym ruchem rozbił 
gablotę, zabrał biżuterię i uciekł. 
Sprzedawca o całym zajściu po-
informował policję.

– Udało nam się sporządzić ry-
sopis mężczyzny, który dokonał 
kradzieży. Na miejscu zdarzenia 
zabezpieczyliśmy ślady. Trwają 
poszukiwania mężczyzny – mó-
wi asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

W środę, 13 stycznia, pra-
cownia złotnicza była nieczyn-
na. Na drzwiach wisiała kartka 
z informacją, że przeprowadza-
ny jest remanent. Właścicie-
lem pracowni nie chciał z nami 

rozmawiać. – Wiąże się to z du-
żym stresem. Nie chcę do tego 
wracać – powiedział tylko.

Jaka była wartość skradzio-
nej biżuterii? – Wstępnie cho-
dzi o kwotę rzędu 60 tys. zł. 
Wszystkie patrole otrzymały ry-
sopis mężczyzny. Sprawca ma 
charakterystyczny pieprzyk na 
nosie. Mężczyzna ma około 30 
lat, jest wysoki i szczupły. W dniu 
kradzieży ubrany był w czarną 
kurtkę. Cenne są również dla nas 
wskazówki mieszkańców, którzy 
mogą posiadać informacje w tej 
sprawie – podkreśla asp. Kańka. 

Do napadu, ale na mniej-
szą skalę, doszło też w Grodzi-
sku Mazowieckim. 13 stycznia 
włamano się do sklepu „Żabka”. 
– Do włamania doszło przed go-
dziną 6. Wybito okna i skradzio-
no alkohol ze sklepowych półek. 
Straty szacowane są na ok. 1 tys. 
zł. Szukamy sprawcy lub spraw-
ców tego czynu – powiedziała st. 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Niestety, miejsce zdarze-
nia nie jest objęte monitoringiem 
kamer – dodawała.  (JM, SD) 

Dzieci rodzi 
się mniej
REGION 
W ubiegłym roku 
w naszym regionie 
urodziło się znacznie 
mniej dzieci niż w latach 
poprzednich. To 
tendencja ogólnokrajowa.

Z szacunków Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że 
ostatni największy przyrost 
miał miejsce w latach 2008-
2011. Po tym okresie obser-
wuje się coraz mniejszą ilość 
urodzeń. Tendencja spadko-
wa nie omija naszego regionu. 
W latach poprzednich liczba 
urodzeń w Pruszkowie za-
zwyczaj przekraczała 1000, 
a w Grodzisku Mazowieckim 
500. Teraz znacznie mniej.

W 2015 r. w Pruszkowie na 
świat przyszło 819 dzieci, zaś 
w Grodzisku Mazowieckim 
– 489. W porównaniu z rokiem 
2014 to odpowiednio mniej 
o 253 i 59 narodzin. Najpopu-
larniejsze imiona w Pruszko-
wie wśród chłopców to Jakub, 
Jan i Szymon, a wśród dziew-
czynek – Zofi a, Maja i Nikola.

Mimo wszystko liczba 
mieszkańców Pruszkowa 
i Grodziska rośnie. Spory na 
to wpływ ma położenie – gmi-
ny te znajdują się stosunkowo 
blisko stolicy, ale daleko im do 
wielkomiejskiego zgiełku. Lu-
dzie więc chętnie się tu sprowa-
dzają. W ubiegłym roku liczba 
ludności w Pruszkowie prze-
kroczyła 60 tys., a w Grodzisku 
jest bliska 30 tysiącom.  (SD)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Mieszkańcy Granicy mają 
powody do zadowolenia. 
Na ich terenie powstanie 
świetlica. Obiekt 
jest wznoszony 
w technice pasywnej. 
– Budowa postępuje 
w ekspresowym tempie 
– podkreślają urzędnicy 
z michałowickiego 
magistratu. 

Ś wietlica wiejska w Grani-
cy powstaje u zbiegu ulic 
Pruszkowskiej i Czerem-

chy. Nowy obiekt ma być wyko-
rzystywany przez mieszkańców 
do wspólnych spotkań i im-
prez. Nie zabraknie też  cieka-
wych zajęć dla dzieci i dorosłych. 
– Budowa świetlicy postępuje 
w ekspresowym tempie. Kon-
strukcja jest już prawie gotowa, 
trwa montowanie zadaszenia 
obiektu. Wykonawca musi się 
spieszyć, bo terminy gonią – mó-
wi Józef Kawiorski, kierownik 
Referatu Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Gminy Michałowice. 

A co wejdzie w skład świetli-
cy? Na parterze znajdzie się duża 
wielofunkcyjna sala o powierzch-
ni ponad 120 mkw., a obok kuch-
nia, toalety, szatnia oraz magazyn. 
Na poddaszu powstanie zaple-
cze techniczne budynku. Cały 

Rośnie wiejska świetlica
Nowy obiekt w Granicy ma być gotowy w II kwartale

obiekt zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Do budynku będzie przy-
legał drewniany taras, a obszar 
wokół świetlicy zostanie zagospo-
darowany: pojawią się elementy 
małej architektury, chodniki, sto-
jaki na rowery, miejsce postojowe 
dla samochodów. Teren będzie 
oświetlony, a dla podwyższenia 
bezpieczeństwa pojawią się ka-
mery. Natomiast w budynku zo-
stanie zamontowany alarm.

Gmina Michałowice na budo-
wę świetlicy w Granicy wraz z za-
gospodarowaniem terenu wyda 
ponad 1,1 mln zł. – Budynek jest 
wznoszony w technologii pasyw-
nej, co znacznie podniosło kosz-
ty budowy. Jednak zastosowane 
rozwiązania pozwolą na prak-
tycznie bezkosztową eksploata-
cje. Panele fotowoltaiczne będą 
„produkować” więcej energii niż 
będzie potrzebna – zaznacza Jó-
zef Kawiorski. – Mamy nadzieję, 
że wydatki gminy się zmniejszą, 

ponieważ będziemy ubiegać się 
o pieniądze z rządowego progra-
mu Lemur – dodaje. 

Co jeszcze, oprócz paneli foto-
woltaicznych zostanie zamonto-
wane w budynku? Obiekt będzie 
wyposażony w pompę ciepła i do-
stosowaną instalację grzewczą, 
która zadba o to, by w chłodne 
miesiące użytkownicy świetli-
cy w trakcie spotkań nie marzli. 
W budynku powstanie wentyla-
cja mechaniczna – zapewni do-
starczanie świeżego powietrza 
i usunięcie „zużytego” przy jed-
noczesnym odzyskaniu ciepła. 
Natomiast zamontowane drzwi 
i okna będą spełniać wszystkie 
wymogi obiektów pasywnych. 
Dzięki tym rozwiązaniom zuży-
cie energii w trakcie eksploatacji 
budynku spadnie do minimum. 

Kiedy budynek w Granicy 
będzie mogł służyć mieszkań-
com? – Świetlica powinna być 
gotowa w II kwartale – twier-
dzi Kawiorski. 
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PRUSZKÓW
Jest duża szansa, że 
drogowe „wąskie gardło” 
w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie w końcu 
zostanie poszerzone. 

O d kilku lat kierowcy 
i mieszkańcy Prusz-
kowa słyszą obietnice 

dotyczące planowanej rozbudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 719. 
Chodzi o przewężenie Al. Jero-
zolimskich na odcinku od ul.Bo-
haterów Warszawy do ul. Par-
tyzantów. To drogowe „wąskie 
gardło” sprawia, że wyjazd z cen-
trum Pruszkowa lub wjazd do 
niego w godzinach szczytu jest 
mocno utrudniony. 

Wiele wskazuje jednak na to, 
że inwestycja w końcu zostanie 
zrealizowana. – To zadanie jako 
tytuł inwestycyjny fi guruje w stra-
tegii województwa mazowieckiego 
i w budżecie Mazowsza, choć bez 
zabezpieczenia odpowiednich 
środków. Mamy świeżą infor-
mację od dyrektora Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
(odpowiedzialnego za inwestycję 
– przyp. red.), że przygotowywa-
na jest specyfi kacja przetargowa 

Drogowe „wąskie gardło” będzie szersze?

to blisko 35 mln zł. Warto zazna-
czyć, że oprócz drogowców pra-
ce na „wąskim gardle” prowadzić 
będzie Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. 
W tym przypadku chodzi o mo-
dernizację magistrali wodociągo-
wej w Al. Jerozolimskich.

Przebudowa 800-metrowe-
go odcinka Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie to jednocześnie 
ogromne utrudnienia. Jak więc 
będzie wyglądała organizacja 
ruchu drogowego na czas prac? 
– Dziś jest zbyt wcześnie, by o tym 
mówić. Za przygotowanie tym-
czasowej organizacji ruchu bę-
dzie odpowiadał wykonawca 
– ucina Monika Burdon.  (AS)

i wkrótce zostanie rozpisany prze-
targ na realizację tego zadania. 
Mamy nadzieję, że w tym roku 
w końcu rozpocznie się realiza-
cja tak długo oczekiwanej inwesty-
cji na terenie Pruszkowa – mówi 
nam Jan Starzyński, prezydent 
miasta. – Trzeba mieć świado-
mość, że pozwolenia na budowę są 
ważne przez okres dwóch lat. Jeśli 
w tym czasie nie rozpocznie się re-
alizacja tej inwestycji, a z końcem 

i uzyskanie pozwolenia na budo-
wę niż sama realizacja inwestycji 
– zaznacza prezydent Pruszkowa.

Postanowiliśmy zapytać Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
na jakim etapie są przygotowania 
do rozbudowy „wąskiego gardła”. 
– Trwa przygotowanie specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). Trudno jednak powie-
dzieć kiedy dokładnie ogłosimy 
przetarg. Chcielibyśmy to zrobić 
jak najszybciej – informuje Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW. I dodaje: – Finansowa-
nie tego przedsięwzięcia jest roz-
pisane na dwa lata, ale realizację 
chcemy zakończyć w 2016 ro-
ku. Szacowany koszt inwestycji 
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tego roku upływają terminy rozpo-
częcia przebudowy 719, to wtedy 
trzeba by było od początku opra-
cowywać dokumentację, a dziś 
dużo trudniejsze jest uzgodnie-
nie i dopracowanie dokumentacji 

Chodzi 
o przewężenie 
Al. Jerozolimskich 
na odcinku 
od ul. Bohaterów 
Warszawy 
do ul. Partyzantów 
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Potrzebujesz gotówki? Przyjdź po korzystny kredyt do placówki 
partnerskiej Alior Banku w Pruszkowie!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Alior Bank oferuje różne rodzaje kredytów. 
Na pytania dotyczące tej oferty odpowiada Partner Alior Banku, prowadzący placówkę 
partnerską w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 46..

Czym się wyróżnia oferta kredytowa Alior Banku na tle ofert innych banków?
Kredyt w Alior Banku jest dostępny w różnych wariantach, od klasycznej pożyczki 
gotówkowej, poprzez pożyczkę dla określonych grup klientów (np. dla pracowników 
sektora publicznego), po kredyt konsolidacyjny. Alior Bank jako jeden z nielicznych 
banków akceptuje m.in. dochody uzyskiwane przez kierowców międzynarodowych TIR 
oraz dochody z kontraktów wojskowych.  Wychodzimy z założenia, że każdy Klient jest 
inny i dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia. Szeroka oferta kredytowa Alior 
Banku pozwala znaleźć wariant kredytu najlepiej pasujący do  potrzeb i możliwości 
finansowych Klienta. 

Jednym z oferowanych kredytów jest kredyt konsolidacyjny. Co to za kredyt i komu 
go polecacie?
Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie jednego lub wielu dotychczasowych kredytów 
na jeden tańszy. Dlatego ten kredy proponujemy tym Klientom, którzy mają już kredyty 
zaciągnięte w innych bankach. Zamiana kilku kredytów na jeden daje Klientowi kilka 
korzyści. Po pierwsze – tańszy kredyt. Po drugie, wystarczy pamiętać o dacie zapłaty 
jednej raty, a nie kilku. W gąszczu rachunków, z jakimi wszyscy musimy sobie radzić, to 
duże ułatwienie. Warto wiedzieć, że przy okazji konsolidowania starych kredytów Klient 
ma także możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel.

A jakie są podstawowe parametry tych kredytów?
Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego i pożyczki gotówkowej wynosi odpowiednio 
200 000 zł i 150 000 zł. Z kolei najdłuższy okres kredytowania to 10 lat. Kwota kredytu 
dla konkretnego Klienta jest ustalana indywidualnie w  oparciu o oczekiwania Klienta 
i  o analizę jego zdolności kredytowej. Pozwala to na dogodne rozłożenie okresu spłaty 
i dostosowanie wysokości rat do możliwości finansowych Klienta. Klient otrzymuje 
propozycję warunków kredytu dosłownie w kilka minut.

Wszystkich zainteresowanych kredytem, bardziej 
szczegółowymi informacjami na temat oferty  
lub bezpłatnym badaniem zdolności kredytowej 
zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku 
w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 46, 22 729 92 67.

REKLAMA

NADARZYN
W wieku 88 lat zmarła Irmina Żak-
-Bajerska, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego. Przed wybuchem 
II wojny światowej uczęszczała do 
szkoły w Nadarzynie. W latach 1939-
1944 Irmina Żak-Bajerska działała 
w konspiracji. Nadano jej pseudo-
nim „Ognik”. Jako 16-latka brała 

udział w Powstaniu Warszawskim 
w oddziale AK. Pełniła rolę sanita-
riuszki. 13 sierpnia 1944 r. odniosła 
rany na ul. Kilińskiego, podczas eks-
plozji zdobycznego niemieckiego 
„ciężkiego nosiciela ładunków”. Do-
znała obrażeń twarzy, miała proble-
my z okiem. Po wojnie studiowała 

Zmarła Irmina Żak-Bajerska,
uczestniczka Powstania 

historię na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W latach 1952-1983 pracowała 
w Bibliotece Publicznej Miasta 
Stołecznego Warszawy. Pogrzeb 
Irminy Żak-Bajerskiej, bardzo zwią-
zanej z naszym regionem, odbędzie 
się 16 stycznia o godz. 10 w kościele 
św. Klemensa w Nadarzynie. (SD)

Stacja uzdatniania wody już działa
BARANÓW
Nowa stacja uzdatniania 
wody w Kaskach 
pracuje już pełną 
parą. 11 stycznia 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Grodzisku 
Mazowieckim wydał 
pozwolenie na 
użytkowanie obiektu.

Choć budowa stacji zakończyła 
się 30 października ubiegłego 
roku to do tej pory stała nieuży-
wana. Na przeszkodzie stały 
jednak procedury. 9 listopada 
2015 r. miał miejsce pomyśl-
ny odbiór części technicznej. 
W kolejnych dniach Państwo-
wa Straż Pożarna z Grodziska 
sprawdziła budynek pod wzglę-
dem bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego, a następnie 
sanepid zajął się jakością wo-
dy. Nie było zastrzeżeń.

Najważniejszym i ostatnim 
dokumentem było pozwolenie 
na użytkowanie obiektu, któ-
re zostało wydane 11 stycznia 
przez grodziski PINB. Jak zapo-
wiadali urzędnicy na stronie in-
ternetowej gminy Baranów, po 

SUW w Kaskach sytuacja 
znacznie się odmieniła – wy-
jaśnia Mechowska.

SUW w Kaskach to nowocze-
sny obiekt, którego wydajność 
systemu określa się na poziomie 
40 m sześc. na godzinę. Całość 
jest zautomatyzowana i połą-
czona z dwoma zbiornikami na 
wodę uzdatnioną o pojemności 
20 m sześc. Jak twierdzą urzęd-
nicy, stacja w Kaskach w pełni 
zaspokoi zapotrzebowanie na 
wodę w gminie nawet w okre-
sach suszy.  (JM)

uzyskaniu pozytywnych wyni-
ków stacja zostanie włączona do 
systemu wodociągowego. I tak 
też się stało. – Stacja uzdatnia-
nia wody jest uruchomiona – 
mówi Wioletta Mechowska, 
isnspektor ds. gospodarki 
mieszkaniowej i mienia ko-
munalnego w gminie Baranów.

Dlaczego ta inwestycja jest 
tak ważna dla mieszkańców 
gminy Baranów? – Borykali-
śmy się z problemami dotyczą-
cymi wody, nie była najlepszej 
jakości. Już po uruchomieniu 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Powiaty pruszkowski 
i grodziski oraz gminy 
Pruszków, Jaktorów 
i Błonie otrzymają 
pieniądze z rządowego 
programu na rozwój 
infrastruktury drogowej. 
Ze stawki wypadła 
gmina Michałowice, 
która chciała uzyskać 
fi nansowe wsparcie 
dla przebudowy 
ul. Ryżowej. 

„P rogram rozwoju gmin-
nej i powiatowej infra-
struktury drogowej na 

lata 2016 – 2019” to odpowied-
nik wcześniejszego „Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych” potocznie nazywa-
nego schetynówką. Zasady nie 
uległy znacznej zmianie: gmi-
ny i powiaty mogą ubiegać się 
o rządowe wsparcie na ważne 
inwestycje drogowe. Tuż przed 
końcem 2015 roku wojewoda 
mazowiecki Zdzisław Sipiera 
opublikował listę zarekomen-
dowanych wniosków lokalnych 
samorządów. Do wojewody 
wpłynęły 192 wnioski, z czego 
144 spełniły wymogi formalne. 
Finalnie do dofi nansowania za-
kwalifikowano 42 inwestycje 
– chodzi o przebudowę 23 dróg 
gminnych i 19 powiatowych. Co 
ciekawe lista, która trafi  na biur-
ko ministra infrastruktury różni 
się nieco od tej zaprezentowa-
nej na początku grudnia 2015 r.

Na wstępnej liście rankingowej 
typowane do dofi nansowania by-
ły 24 przedsięwzięcia. Wśród nich 
znalazły się trzy inwestycje gmin-
ne z naszego regionu, które mia-
ły być realizowane w Pruszkowie, 
gminach Jaktorów i Michałowice. 
O pieniądze ubiegały się też gmi-
ny Błonie, Nadarzyn i Żabia Wola, 

Ryżowa bez dotacji. Co dalej?
Lista inwestycji drogowych mogących liczyć na wsparcie

jednak ich wnioski nie uzyskały 
odpowiedniej liczby punktów. 

Ostatecznie lista, która tra-
fi  do ministra, zawiera 23 inwe-
stycje gminne. O ile Pruszków 
i gmina Jaktorów pieniądze na 
inwestycje mają już zapewnio-
ne, to Michałowice – nie. Final-
nie wniosek tej ostatniej gminy na 
przebudowę ul. Ryżowej w Opa-
czy Kolonii wypadł ze stawki 
i trafił na 26. miejsce. Na listę 
dofi nansowań wskoczyła nato-
miast inwestycja gminy Błonie 
(Poprawa bezpieczeństwa i pa-
rametrów technicznych lokalnej 

Wracając do ulicy Ryżowej 
w Opaczy Kolonii – problem tak-
że w tym, że gmina Michałowice 
wybrała już wykonawcę przebu-
dowy tej drogi. Czy brak dofi nan-
sowania sprawi, że będzie musiała 
zerwać umowę? To pytanie zada-
liśmy Krzysztofowi Grabce, wój-
towi Michałowic. – Szacowaliśmy, 
że ta inwestycja będzie kosztować 
prawie 2,8 mln zł. Jesteśmy już po 
przetargu i wiemy, że na przebu-
dowę Ryżowej wydamy 1,7 mln zł 
– odpowiada wójt. Grabka liczy 
jednak na to, że uda się jeszcze po-
zyskać pieniądze z rządowego pro-
gramu. – Nasza inwestycja jest na 
26. miejscu, a dwa wnioski, które 
są przed nami opiewają na niewiel-
kie kwoty (po 300 tys. zł – przyp. 
red.). Wcześniej zdarzało się już 
tak, że wnioski spoza głównej listy 
dostawały pieniądze, które poja-
wiły się po przetargach. Liczymy, 
że tak będzie i w tym roku. Mamy 
nadzieję, że i dla nas starczy pie-
niędzy, ale jeśli się tak nie stanie, 
to i tak będziemy realizować prze-
budowę Ryżowej – twierdzi wójt.

Na pieniądze z rządowego pro-
gramu mogą również liczyć powia-
ty pruszkowski i grodziski. Powiat 
pruszkowski otrzyma dofi nanso-
wanie na kolejny etap przebudowy 
drogi powiatowej 3111W Doma-
niew – Brwinów, a grodziski do-
stanie połowę pieniędzy, czyli 1,9 
mln zł, na trzeci już etap przebu-
dowy drogi Grodzisk – Józefi na. 

sieci drogowej w gminie Błonie 
usprawniającej ruch od drogi 
krajowej DK92 do drogi woje-
wódzkiej 579 i 720 oraz dojazd 
do węzła Tłuste autostrady A2 
– kontynuacja rozbudowy dro-
gi gminnej 410194W i przebu-
dowa drogi gminnej 410129W).

– I tak będziemy 
realizować 
przebudowę 
ulicy Ryżowej 
– twierdzi wójt 
Krzysztof Grabka

REKLAMA

Lista inwestycji drogowych mogących liczyć na wsparcie
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 Wykonawcę przebudowy ul. Ryżowej już wybrano
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Owczarnia i Żółwin to du-
że sołectwa, które nie ma-
ją ciągłości terytorialnej 

z gminą Brwinów. W ubiegłym ro-
ku dzięki tzw. metodzie przecisko-
wej, która nie niszczy nawierzchni, 
sieć kanalizacyjna przeszła przez 
teren Milanówka i dotarła do 
Owczarni. W tym roku planowa-
na jest kontynuacja budowy.

Zgodnie z podpisaną umową do 
17 stycznia 2017 r. ma powstać 
3364,5 mb kanalizacji. Pozwoli 
to na podłączenie 58 posesji. Zada-
nie „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Owczarni z odgałęzieniami 
w granicach pasów drogowych oraz 
zaprojektowanie i budowa braku-
jących odgałęzień kanalizacji sa-
nitarnej” zostało dofinansowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Pod koniec 2015 r. gmina Brwinów podpisała umowę pożyczki z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę bli-
sko 4 km kanalizacji w Owczarni. Zadanie to ma zostać zrealizowane do 
połowy stycznia 2017 roku.

w Warszawie w formie pożyczki,
w kwocie do 1 117 163,00 zł. Całkowity 
koszt tego zadania to 1 164 213,00 zł.

Ponieważ gęstość zaludnienia 
Żółwina i Owczarni nie pozwala na 

staranie się o dotację unijną, jak to 
było np. w przypadku projektu „Czy-
ste życie…”, gmina musi liczyć na 
środki własne lub na dofi nansowania 
w formie dotacji i pożyczek (PR). 

Pożyczka na budowę 
kanalizacji w Owczarni

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta  
Piastowa o przetargu.

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Piastowie przy ul. Bronisława Zaleskiego, opisanej w księdze 
wieczystej KW Nr WA1P/00118070/8, stanowiącej dz. ew. nr 79,  
w obrębie 05, o powierzchni 0,1042ha.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 listopada 2015 r.
Cena wywoławcza wynosi: 307 390,00 zł (słownie: trzysta siedem 
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej  
w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016r., o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta  
Piastowa o przetargu.

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Piastowie przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, opisanej  
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00008850/6, stanowiącej dz. ew.  
nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 0,1021ha.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 09 października 2015r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 128 650,00 zł (słownie: sto dwadzieścia 
osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej 
w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2016r., o godzinie 1200,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7.
Wysokość wadium 10 000zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku  
z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.), że na wniosek 
inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 
74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika 
p. Katarzynę Pszczółkowską, zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budo-
wę dla inwestycji pn.: 

„przebudowa zasilaczy trakcyjnych i kabli sterowania odłącz-
nikami sieci trakcyjnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki – prace przygotowawcze””, projektowanej na tere-
nie działek nr ew. 75/34, 75/55 i nr 75/57 obręb 0012 jednostka 
ewidencyjna Pruszków, nr 1/10 oraz nr 1/3 obręb 12 jednostka 
ewidencyjna Brwinów – Miasto oraz nr 70/15 i nr 70/16 obręb 
0017, jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie  
z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 267, z późn. zm.) – dalej Kpa, stanowiącym, że „organy ad-
ministracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem de-
cyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu  
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, gdzie 
strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i peł-
nomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41  
§ 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 
ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

Doręczenie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

WI-III.7840.7.148.2015.JS

OGŁOSZENIE

Starosta Pruszkowski,
działając na podstawie Zarządzenia nr 1093 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 2 listopada 2015 r. ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Brwinowie przy ul. Pruszkowskiej, oznaczonej w  ewidencji gruntów 
jako działka nr ew. 6 z obr. 15 o powierzchni 0,1066 ha.

Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona  

w Brwinowie przy ul. Pruszkowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr ew. 6 z obr. 15 o pow. 0,1066 ha, dla której Sąd Rejo-
nowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00047299/0. 

2. Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunt rolny klasy V. Uzbro-
jenie terenu: woda, energia elektryczna, kanalizacja.

3. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieru-
chomość położona jest na terenie koncentracji centrotwórczej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 299 000,00 zł brutto.
5. Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 29 900 zł, należy wnieść 

w polskich złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124  
z dopiskiem „wadium - sprzedaż działki nr 6” oraz z oznaczeniem oso-
by, za którą wadium jest wnoszone.

6. Wskazana kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na ww. ra-
chunku bankowym do dnia 1 marca 2016 r. do godziny 15 00.

Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godzinie 1100 w Pruszko-
wie przy ul. Drzymały 30, w sali 201 na II piętrze.

Warunki przetargu: 
1. Przedsiębiorstwa przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis 

z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz 
z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku nabycia nieruchomo-
ści w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winno 
przystąpić oboje małżonków, chyba że zostanie przedłożona przez 
uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona 
przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.

2. Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
przetargu.

3. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawia-
domieniu, wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie 
skutkowało utratą wadium.

5. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na ży-
czenie i koszt nabywcy.

6. Nabywca nieruchomości, ustalony w przetargu, zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nierucho-
mości osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych  
i sądowych, związanych z nabyciem nieruchomości.
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                                                                                     Grodzisk Maz. 15.01.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania 
na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazo-
wiecki Jednostka A10

 Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 272/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią 
w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego prze-
biegają:
1) od północy – od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 51/2 

z obrębu 23 w kierunku wschodnim południową granicą działek ew. nr 48/4, 64/3  
i ponownie 48/4 z obrębu 23 do południowowschodniego narożnika działki ew. nr 
48/4 z obrębu 23;

2) od wschodu – zachodnią granicą działki ew. nr 85/2 z obrębu 23 w kierunku północ-
nym, do jej północnozachodniego narożnika;

3) od północy – północną granicą działki ew. nr 108/4 z obrębu 11 i dalej północną  
i wschodnią granicą działki ew. nr 38/9 z obrębu 12, następnie zachodnią i północną 
granicą działki ew. nr 35/1 z obrębu 25 i północną granicą działek ew. nr 35/2 i 36  
z obrębu 25 do północnego narożnika działki ew. nr 37/1 z obrębu 25;

4) od wschodu – wschodnią granicą działek ew. nr 37/1, 37/2, 40 i 41 z obrębu 25 do 
południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 41 z obrębu 25, przez działkę  
ew. nr 1/4 z obrębu 25 do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 1/3 z obrębu  
29 i dalej wschodnią granicą działek ew. nr 1/3, 5/1 i 5/7 z obrębu 29;

5) od południa – południową granicą działek ew. nr 5/7 i 5/1 z obrębu 29, przez działkę 
ew. nr 12/4 z obrębu 29 i dalej południową granicą działek ew. nr 4/1, 1/2 i 1/1 z obrębu 
29, przez działki ew. nr 68/4 z obrębu 29 i 42/3 z obrębu 28 do południowo-wschod-
niego narożnika działki ew. nr 42/2 z obrębu 28, następnie południową granicą działek 
ew. nr 42/2, 1/1, 1/2, 1/4 i 1/3 z obrębu 28, dalej wschodnią granicą działki ew. nr 
40/2 z obrębu 28 do punktu stanowiącego przedłużenie południowej granicy działki  
ew. nr 17 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 40/2 z obrębu 28 do południowo-wschod-
niego narożnika działki ew. nr 17 z obrębu 25, dalej północną i zachodnią granicą obrę-
bu ewidencyjnego 28 do punktu stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki 
ew. nr 70/1 z obrębu 24, przez działkę ew. nr 3/5 z obrębu 24 do północno-wschod-
niego narożnika działki ew. nr 70/1 z obrębu 24, północną granicą działki ew. nr 70/1  
z obrębu 24 do jej północnozachodniego narożnika, przez działki ew. nr 1 z obrębu 24  
i 85/2 z obrębu 23 do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 86/2 z obrębu 
23 i dalej południową granicą działki ew. nr 86/2 z obrębu 23 do punktu stanowiące-
go rzut prostopadły południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 81/2 z obrębu  
23 na południową granicę działki ew. nr 86/2 z obrębu 23;

5) od zachodu – przez działkę ew. nr 86/2 z obrębu 23 do południowo-zachodniego na-
rożnika działki ew. nr 81/2 z obrębu 23, dalej północno-zachodnią granicą tej działki, 
następnie zachodnią granicą działek ew. nr 54/2, 54/1 i ponownie 54/2 z obrębu 23  
i południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 51/2 z obrębu 23.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  
8 lutego 2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na piśmie 
należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na 
adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicz-
nym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Sto-
sownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia zło-
żonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                                                     Grodzisk Maz. 15.01.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy od-
działywania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 

Grodzisk Mazowiecki Jednostka A9
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 271/2015 z dnia 25 listopada 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A9.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do spo-
rządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A9.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go przebiegają:
1) od północy – od punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 

ew. nr 130/1 z obrębu 23 w kierunku wschodnim po północnej i północno-
-wschodniej granicy działki ew. nr 167 z obrębu 23 i dalej po południowo-
-zachodniej i południowej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 42 do północ-
no-zachodniego narożnika działki ew. nr 45 z obrębu 42, przecinając działkę  
ew. nr 1 z obrębu 42 do jej północno-wschodniego narożnika, następnie pół-
nocną granicą działki ew. nr 24/1 z obrębu 43 do południowego narożnika 
działki ew. nr 3/5 z obrębu 24;

2) od wschodu – przez działkę ew. nr 24/1 z obrębu 43 do północno-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 8/2 z obrębu 43, w stronę południową granicami dzia-
łek ew. nr 24/1 i 1 z obrębu 43 do punktu na wschodniej granicy działki ew. nr 
1 z obrębu 43 stanowiącego przedłużenie południowej granicy działki ew. nr 
44/2 z obrębu 42;

3) od południa – przecinając działkę ew. nr 1 z obrębu 43 i działki ew. nr 45  
i 44/3 z obrębu 42 do południowowschodniego narożnika działki ew. nr 44/2 
z obrębu 42, dalej południową granicą działek ew. nr 44/2, 44/1 i 42/57 z ob-
rębu 42, następnie północną granicą działki ew. nr 41/4 z obrębu 42, północną 
granicą działki ew. nr 36/1 z obrębu 42 i ponownie północną granicą działki 
ew. nr 41/4 z obrębu 42, następnie północną granicą działek ew. nr 41/3, 41/2 
i 41/1 z obrębu 42 do północnego narożnika działki ew. nr 41/1 z obrębu 42;

4) od zachodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 5/1 z obrębu 42, następ-
nie po północnej granicy działki ew. nr 5/4 z obrębu 42 i działki ew. nr 41/4  
z obrębu 27, dalej zachodnią granicą działki ew. nr 26/2 z obrębu 27 do północ-
no-wschodniego narożnika działki ew. nr 26//1 z obrębu 27 i dalej przecinając 
działki ew. nr 26/2 z obrębu 27 i 167 z obrębu 23 do południowo-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 130/1 z obrębu 23.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do 
dnia 8 lutego 2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Motocykliści o dobrych sercach
JAKUB 
MAŁKIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Motocykliści
 z grodziskiego klubu 
White Arrows z Grodziska 
Mazowieckiego nie 
tylko siadają na swoje 
maszyny. Angażują 
się też w wiele 
szlachetnych akcji.

G rodziski klub jest sto-
sunkowo mały, ale na 
taką „motocyklową” 

działalność potrzeba czasu. Nie 
każdy (z powodu różnych obo-
wiazków) może sobie na to po-
zwolić. – W tej chwili nasz klub 
liczy 10 osób. Istniejemy od pół-
tora roku. Nie każdy jednak jest 
w stanie zabezpieczyć czas na 
działanie w klubie. Niektórzy mu-
szą poświęcić się rodzinie, nauce, 
szkole. To jest zrozumiałe. Ale są 
osoby, które w pełni angażują się 

kole. Duża śmiertelność odno-
towywana jest wśród młodych 
osób, które jeżdżą na ścigaczach. 
Nasze drogi nie są przystosowa-
ne do tak szybkiej jazdy. U nas 
w klubie jeździmy na chopperach, 
cruiserach, ewentualnie motocy-
klach turystycznych. Nie można 
każdego motocyklisty włożyć do 
jednego worka – mówi Posznik.

White Arrows działa z myślą 
o lokalnej społeczności. W klubie 

prowadzone są dni otwarte, moż-
na porozmawiać, wypić herba-
tę. Zapewne wtedy rodzi się wie-
le pomysłów. A tych i tak nie bra-
kuje. – W zeszłym roku zorga-
nizowaliśmy MotoSerce. Akcja 
odbyła się w Grodzisku i udało 
nam się uzyskać 19,5 litra krwi 
dla dzieci. Zarejestrowaliśmy po-
tencjalnych 21 dawców szpiku 
kostnego. Nie dajemy wątroby, 
nerki czy serca, ale coś lepsze-
go: życie, zdrowie, uśmiech – tłu-
maczy Posznik. 

I dodaje: – Będziemy prowa-
dzili rozmowy z tymi motocy-
klistami, którzy poruszają się na 
sprzęcie szybkim. Chcemy dążyć, 
aby nie było wypadków. Szcze-
gólnie w terenie zabudowanym. 
Chcemy uczulić motocyklistów, 
aby tam ograniczali prędkość, 
a jeśli ktoś chce „przycisnąć” to 
może wykorzystać przestrzeń po-
za miastem. Planujemy takie ak-
cje jak nauka pierwszej pomocy 
czy jazdy w kolumnie. 

w działalność klubu. Chcemy po-
kazać miastu i mieszkańcom, że 
motocykliści to nie tylko „dawcy 
narządów” – wyjaśnia Tomasz 
Posznik z White Arrows.

Motocykliści często kojarzą 
się z szybką i niebezpieczną jaz-
dą. Ale... – Nasz klub, White Ar-
rows, stawia na bezpieczeństwo, 
patriotyzm, współpracę z miesz-
kańcami. Nie zajmujemy się głu-
potami typu jazda na jednym 

Członkowie klubu White Arrows z Grodziska angażują się w wiele szlachetnych akcjiCzłonkowie klubu White Arrows z Grodziska angażują się w wiele szlachetnych akcji

Jeśli pragniesz gładkiej skóry 
bez włosów, które odrastają, 
a czasami wrastają i tworzą się 
stany zapalne oraz chcesz pozbyć 
się ich raz na zawsze, to powinnaś 
skorzystać z depilacji laserem 
diodowym LIGHT SHEER.

LIGHT SHEER to jedyny tak skuteczny la-
ser diodowy, który na stałe usuwa niepożą-
dane włosy. LightSheer Diode Laser System 
jest to amerykańskie urządzenie do usuwa-
nia owłosienia na stałe. Przeszedł testy kli-
niczne i ma udokumentowaną skuteczność. 
Został uznany za najlepsze urządzenie do 
laserowej depilacji  na Kongresie Amery-
kańskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
w San Francisco. Dzięki swojej skuteczności 
zdobył uznanie na świecie. Obecnie, nie tyl-
ko moda na gładkie ciało, ale również dba-
łość o higienę powoduje, że coraz częściej 
- nie tylko latem, ale również w zimie - pod 
warstwą ubrań, włosy stają się niemile wi-
dziane. Problem niechcianego owłosienia 
dotyczy nie tylko kobiet, ale również męż-
czyzn. Wszystkie klasyczne metody depilacji 
(golenie, usuwanie mechaniczne, depilacja 
woskiem itp.) mają jedną cechę wspólną - nie 
dają trwałych efektów. Różnią się tylko cza-
sem, po którym włosy wyrosną ponownie. 
Testowaliśmy wiele urządzeń, przeznaczo-
nych do zabiegów trwałej depilacji, znajdu-
jących się obecnie na rynku, bez wątpienia 
jedyną efektywną metodą na pozbycie się 
niechcianego owłosienia na stałe jest depi-
lacja laserowa systemem LightSheer. Prze-
prowadzona przez wykwalifi kowane osoby, 
daje oczekiwane, trwałe efekty.

Jesień to najlepszy czas by poddać się za-
biegowi trwałej depilacji owłosienia. Mamy 
czas by przeprowadzić całą serie zabiegu i w 
sezonie letnim cieszyć się gładkim ciałem, 
pozbawionym uciążliwych włosów. Przed 
zabiegiem przeprowadzamy wywiad z pa-
cjentem i wykonujemy próbę laserową, która 
jest bezpłatna. Następnie umawiamy się na 
zabieg, podczas którego można usunąć od 
20-30% włosów, które są w odpowiedniej 

NAJLEPSZY CZAS NA 
SKUTECZNĄ DEPILACJĘ, 
A WŁOSY NIE ODROSNĄ!

Kontakt:
tel.: 731 00 08 08 
Pruszków, ul. Emancypantek 4, Ip
www.majestic-derm.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

fazie wzrostu. Laser działa tylko powierzch-
niowo, nie wpływając tym samym funkcje 
organizmu. Laser emituje łagodną wiązkę 
promieni przenikającą przez skórę aż do 
mieszka włosowego, niszcząc bezpowrot-
nie jego cebulkę. Należy jednak dodać, że nie 
wszystkie włosy rosną równocześnie. Część 
z nich znajduje się w fazie wzrostu (są to wło-
sy widoczne na skórze) i właśnie one reagują 
na światło lasera. Pozostałe włosy są w fazie 
„uśpienia”, która ma różny okres trwania (4-8 
tygodni). Po tym okresie zaczyna się aktywny 
etap wzrostu włosa, dlatego też zabiegi mu-
szą być powtórzone w serii (około5) w od-
stępach 4-8 tygodni, aby usunąć wszystkie 
włosy. Przestrzegamy przed korzystaniem 
z pseudo laserów w kuszących cenach, gdyż 
nie usuwają włosa tylko powodują osłabienie 
i rozjaśnienie,  przez co skuteczność systemu 
Light Sheer  Diode Laser zostaje osłabiona  
i trudniej usunąć włos na stałe.

Decydując się na depilacje LIGHT SHE-
ER masz gwarancję bezpieczeństwa  i zna-
komity efekt końcowy, czyli gładką skórę bez 
włosów – wymarzony cel osiągnięty!! Od-
wiedź Instytut Urody Majestic Derm któ-
ry mieści się  na I piętrze  pawilonów  przy
ul. Emancypantek 4 w Pruszkowie. Zadzwoń 
i umów się na wizytę.

REKLAMA

Więcej środków na inwestycje
PODKOWA LEŚNA
Włodarze z Podkowy 
pozyskali dodatkowe 
środki fi nansowe 
na inwestycje 
– 860 tys. zł z tytułu 
zwrotu podatku VAT. 

Artur Tusiński, burmistrz Podko-
wy, w lipcu ubiegłego roku podjął 
decyzję o współpracy z profesjo-
nalnym doradcą podatkowym. 
Chodziło o odzyskanie VAT-
-u z kilku lat wstecz. Choć ryzy-
ko było niemałe, to się opłaciło. 
Miasto-ogród do swojego budżetu 
doliczyło 860 tys. zł, które mogą 
zostać przeznaczone na potrzeb-
ne inwestycje.

– Podjęliśmy konkretne dzia-
łania w celu odzyskania VAT. 
Procedura odzyskiwania jest nie-
zwykle skomplikowana, odbywa 
się też na zasadzie indywidualnej 
interpretacji prawa podatkowe-
go. Przez niejednoznaczność in-
terpretacji w podatku VAT oraz 
nieprecyzyjność przepisów gmi-
ny nie odliczają w pełni należ-
nego im podatku lub nawet go 

nadpłacają, tym samym uszczu-
plając budżet gminy – poinfor-
mował Tusiński.

Podkowę Leśną czekała kon-
trola ze strony urzędu skarbo-
wego. Przeanalizowano wydatki 
miasta z ostatnich pięciu lat opie-
wające na kwotę ok. 15 mln zł. 
Wszystko przebiegło bez pro-
blemu. Tusiński mówi: – Ca-
ła procedura była i ryzykowna 
i czasochłonna, ale warto było 
podjąć starania, których nikt do 
tej pory nie podejmował.  (SD)
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PRUSZKÓW
13 stycznia rano w pobliżu węzła 
autostradowego w Pruszkowie zde-
rzyły się dwa pojazdy – ciężarowy 
oraz autobus. – Pojazd ciężarowy 
marki Renault poruszał się lewym 
pasem w kierunku żbikowskie-
go ronda. Na wysokości stacji pa-
liwowej BP podczas wykonywania 

manewru skrętu w lewo zderzył się 
z autobusem marki Mercedes, który 
jechał od ronda w stronę A2 – wyja-
śniała asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy pruszkowskiej policji. – 
W autobusie znajdowały się 24 oso-
by. Do szpitala trafi ł kierowca oraz 
dwóch pasażerów – dodawała asp. 

Zderzenie ciężarówki z autobusem
w pobliżu węzła autostradowego

Kańka. Jak udało nam się ustalić, 
dwie osoby zostały przewiezione do 
pruszkowskiego szpitala na Wrze-
sinie, zaś jedna do warszawskiego 
przy ul. Barskiej. – Stan tych osób 
jest stabilny. Doznały ogólnych 
obtłuczeń – mówił Maciej Sikorski, 
rzecznik Falck Medycyna. (SD)

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

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

D yskusje i rozmowy do-
tyczące zapisów bud-
żetu 2016 i Wielolet-

niej Prognozy Finansowej od-
były się podczas wcześniej-
szych prac komisji  spraw 
społecznych, budżetu i fi nan-
sów oraz gospodarki komu-
nalnej i przestrzennej, które 
zaopiniowały je pozytywnie. 
Pozytywną opinię projekty 
uzyskały  także w Regional-
nej Izbie Obrachunkowej.

Dochody
Największą ich pozycję stano-
wią dochody od osób fizycz-
nych i prawnych - 65,37 mln zł, 
a wśród nich są m.in. wpływy 
z  podatku dochodowego, po-
datku od nieruchomości, środ-
ków transportu i rolnego. W tym 

Rada Gminy Michałowice, podczas ostatniej sesji w 2015 r.
(16 grudnia), jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową 
na 2016 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 
98,10 mln zł, natomiast wydatki – 100,80 mln zł.

Budżet 2016

roku 19,25 mln zł wpłynie do 
gminy jako subwencja oświa-
towa z budżetu państwa.

Wydatki
Wydatki inwestycyjne wynio-
są 20,47 mln zł. Największa ich 
część (13,92 mln zł) została 
zaplanowana na przebudowę 
dróg publicznych oraz budowę 
ścieżek rowerowych. Przybędą 
kolejne odcinki sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej, jak rów-
nież ma nastąpić modernizacja 
gminnej stacji uzdatniania wo-
dy (na co łącznie zaplanowano 
1,69 mln zł) oraz będą prowa-
dzone prace odwodnieniowe 
(2,29 mln zł). Gmina poniesie 
także nakłady na infrastruk-
turę sportową, zaplanowa-
no modernizację istniejących 

boisk, a także budowę nowych 
obiektów (łącznie 2,10 mln zł). 
Blisko 1 mln zł zostanie prze-
znaczony na budowę lokalnych 
centrów spotkań mieszkańców- 
świetlic. W ramach funduszy 
sołeckich i osiedli powstaną 
m.in. siłownie plenerowe.  

Z wydatków nieinwesty-
cyjnych największa ich kwota 
zostanie poniesiona na eduka-
cję - ponad 34,45 mln zł  oraz 
bieżące utrzymanie gminy 
– 19,15 mln zł (m.in. utrzyma-
nie i opłaty związane z siecią 
wodociągową i kanalizacyjną; 
utrzymanie dróg publicznych; 
zapewnienie transportu zbio-
rowego; oświetlenie ulic, gospo-
darka odpadami, utrzymanie 
zieleni, opieka nad zwierzęta-
mi, prace porządkowe).

T egoroczny finał oka-
zał się rekordowy - dwa 
szkolne sztaby zebrały 

blisko 100 000 zł. Od samego 
rana, 10 stycznia br., pieniądze 
do puszek zbierało 181 wolonta-
riuszy z trzech placówek oświa-
towych. Po południu rozpoczęły 
się koncerty w szkołach, w Ko-
morowie oraz w Nowej Wsi, 
podczas których  na scenie wy-
stępowały dzieci i młodzież. 
Uczniowie tańczyli i śpiewali, 
prezentowali swoje umiejęt-
ności teatralne i sportowe.

 Nie zabrakło także licytacji, 
na które przedmioty przekazali, 

oprócz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (m.in. ko-
szulki, kubki ), mieszkańcy gmi-
ny Michałowice, a były to m.in. 
koszulka piłkarskiej reprezen-
tacji Polski z podpisami wszyst-
kich zawodników, piłka do gry 
z podpisem Roberta Lewan-
dowskiego, koszulki poszcze-
gólnych zawodników, voucher 
do komorowskiej restauracji, 
ręcznie robione serwety, zegar 
zdobiony techniką decoupa-
ge, ekskluzywne karty do gry 
czy ogromny pluszowy miś.  

Zebrani z wielkim entu-
zjazmem uczestniczyli w auk-

cjach, wszystkie przedmioty 
były chętnie licytowane. W mię-
dzyczasie można było wstą-
pić do kawiarenek, w których 
oferowano zimne i gorące na-
poje, jak również pyszne, do-
mowej roboty wypieki (ciasta, 
pierniczki). W szkołach moż-
na było kupić słoiki z domo-
wymi przetworami, książki 
czy wziąć udział w loterii fan-
towej. Mieszkańcy bardzo 
chętnie włączyli się do wszyst-
kich atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów, ucz-
niów i ich rodziców oraz na-
uczycieli szkół.
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„Przygody” podczas pokonywania tunelu
EWELINA
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Wraca sprawa tunelu 
w ciągu ul. Bałtyckiej 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Ograniczniki przed 
przeprawą są często 
przez kierowców 
zrywane.

P rzypomnijmy. Tunel pod 
torami PKP w Grodzisku 
uroczyście otwarto na po-

czątku września ubiegłego roku. 
Jeszcze przed oddaniem do użyt-
ku pojawiały się zastrzeżenia do 
jego wysokości i wątpliwości, czy 
z przejazdu ulicą Bałtycką będą 
mogły korzystać służby ratow-
nicze, w tym pogotowie ratun-
kowe. Ostatecznie okazało się, 
że karetki w przeprawie miesz-
czą się, ale nie tak swobodnie jak 
zapowiadano. Ambulanse zaha-
czają bowiem anteną o sufi t tunelu 

km/h Dlaczego o tym piszemy? 
Bo może powtórzyć się sytuacja 
z nocy 2 stycznia, kiedy to ktoś 
uszkodził ogranicznik wysokości 
na wyjeździe z tunelu po stronie 
Łąk. Jeden z końców ograniczni-
ka wisiał jedynie około 1,5 m nad 
jezdnią stwarzając spore zagro-
żenie w ruchu drogowym. Samo-
chody jadące od strony centrum 
miasta musiały omijać przeszko-
dę zjeżdżając niemalże w ostatniej 
chwili na sąsiedni pas ruchu – ten 
dla aut jadących w przeciwnym 
kierunku. Na szczęście do żadne-
go zderzenia nie doszło. Któryś 
z użytkowników dróg zaalarmo-
wał straż pożarną, która o godz. 
7.35 przyjechała usunąć zagroże-
nie – czytamy na facebookowym 
profi lu „Grodzisk bez lukru”.

Obrywane ograniczniki
Zrywanie belki przed wjazdem 
do tunelu odnotowuje policja. 
– Zdarzają się takie sytuacje. 
Otrzymujemy informacje, że 

mimo znaków niektórzy kierow-
cy nie zwracają na nie uwagi albo 
jadą „na pamięć” i próbują wje-
chać do tunelu obrywając ogra-
nicznik – mówi st. asp. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Jak dotąd na miejscu dwu-
krotnie interweniowali strażacy. 
Ostatnio we wspomnianą sobot-
nią noc 2 stycznia, ale zdarzyło się 
też, że musieli pomagać wyciągać 

i muszą zachować minimalną
prędkość podczas przejazdu.

Ku przestrodze
Po kilku miesiącach funkcjonowa-
nia podziemnego przejazdu wiado-
mo już, że kłopoty mają nie tylko 
kierowcy karetek. Ograniczniki, 
czyli żółto-czarne belki zawieszone 
na wysokości 2,5 metra przed wjaz-
dem do tunelu, są często zrywane. 

– Żebyśmy nie byli gołosłowni... 
a jednocześnie ku przestrodze ko-
rzystających z tunelu. W poprzed-
nim poście (na portalu Facebook 
– przyp. red.) wspomnieliśmy 
o zerwanym po raz kolejny ogra-
niczniku wysokości dla pojazdów 
przejeżdżających pod torami kole-
jowymi. Korzystających z tej prze-
prawy zachęcamy do zachowania 
szczególnej ostrożności, ponieważ 
zdarzają się sytuacje, które mogą 
zagrażać państwa bezpieczeństwu. 
Przypominamy jednocześnie – 
na tym odcinku drogi obowiązu-
je ograniczenie prędkości do 30 

Ograniczniki przed wjazdem do przeprawy w ciągu ul. Bałtyckiej są przez kierowców zrywane

pojazd. – Kierowca samochodu 
ciężarowego zauważył w ostatniej 
chwili, że nie wjedzie do tunelu, 
zaczął zawracać i zakopał się na 
podmokłym i grząskim podłożu. 
Miał problemy z wyjazdem i przez 
około dwie godziny wstrzymany 
był ruch w tunelu, aby można by-
ło ten pojazd wyciągnąć – mówi 
bryg. Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku.

Wyżej nie da rady
Co na to władze miasta? – Wie-
my o tym, że ograniczniki są 
uszkadzane, bo sami je napra-
wiamy. Przyczyną jest bezmyśl-
ność kierowców, ewentualnie 
nieznajomość własnych pojaz-
dów i ich wysokości. Szczegól-
nie, że ograniczniki umieszczone 
zostały z pewną tolerancją, czyli 
5 cm wyżej niż 2,5 metra. A i tak 
kierowcy próbują przejeżdżać 
– twierdzi Piotr Galiński, wice-
burmistrz Grodziska. Jak  doda-
je, oznakowanie w tym miejscu 
jest odpowiednie. – Być może 
jeszcze zostanie uzupełnione, 
ale wszystkie wymogi formal-
ne spełniamy – mówi. 

Czy jest możliwość zawiesze-
nia ogranicznika jeszcze wyżej? 
Sam tunel ma dokładnie 3 metry 
i 9 centymetrów. – Nie. Samo-
chody mogłyby uderzać w kon-
strukcję przeprawy, zagrażając 
stabilności wiaduktu – ucina wi-
ceburmistrz Galiński. 
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa  

z dnia 14 stycznia 2016 roku 
w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie

Na podstawie § 4 ust. 4 i 5 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII.124.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 paź-
dziernika 2015 r. ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się termin spotkania, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie na dzień 10 luty 2016 r.
2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w Gimnazjum Nr 4 w Pruszkowie ul. Hubala 4 o godz. 16°° i trwać będzie do godz. 20°°.
3. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie należy dokonywać w Biurze Rady Miejskiej – Urząd Miejski w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 

pok. 48 do dnia 28 stycznia 2016 r.
4. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 12 podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukoń-

czyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Pruszkowa. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik Nr 1 do statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.
5. Prezydent Miasta Pruszkowa do dnia 3 lutego 2016 r. wyda obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady wraz z krótkim biogramem każdego kandydata
6. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Pruszkowa, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 1 

ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu.
7. Nad przebiegiem spotkania czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu są bezpośrednie i tajne.
9. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.
10. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik spotkania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
11. Uczestnik spotkania odbierający kartę do głosowania potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu, który jest tworzony na potrzeby 

wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.
12. Po otrzymaniu karty do głosowania uczestnik spotkania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
13. Uczestnik spotkania wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu
14. Każdy uczestnik spotkania posiadający czynne prawo wyborcze wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kandydatów do Rady.
15. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku X lub V w kwadracie umieszczonym po lewej stronie przy nazwiskach kandydatów.  
16. W przypadku nie zaznaczenia nazwiska żadnego kandydata lub zaznaczenia więcej niż trzech nazwisk kandydatów głos uznaje się za nieważny. Głos uznaje się za nieważny 

również w przypadku zaznaczenia przy jednym lub więcej nazwisku więcej niż jednego znaku X lub V.
17. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.
18. Za wybranych uważa się nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą 

liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady przeprowadza się losowanie.  
 Prezydent Miasta Pruszkowa

/-/ Jan Starzyński

Grodzisk Maz. 15.01.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta  

Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 272/2015 z dnia 25 listo-
pada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego prze-
biegają:
1) od północy – od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 51/2  

z obrębu 23 w kierunku wschodnim południową granicą działek ew. nr 48/4, 64/3 
i ponownie 48/4 z obrębu 23 do południowowschodniego narożnika działki ew. nr 
48/4 z obrębu 23;

2) od wschodu – zachodnią granicą działki ew. nr 85/2 z obrębu 23 w kierunku północ-
nym, do jej północnozachodniego narożnika;

3) od północy – północną granicą działki ew. nr 108/4 z obrębu 11 i dalej północną  
i wschodnią granicą działki ew. nr 38/9 z obrębu 12, następnie zachodnią i północną 
granicą działki ew. nr 35/1 z obrębu 25 i północną granicą działek ew. nr 35/2 i 36  
z obrębu 25 do północnego narożnika działki ew. nr 37/1 z obrębu 25;

4) od wschodu – wschodnią granicą działek ew. nr 37/1, 37/2, 40 i 41 z obrębu 25 do 
południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 41 z obrębu 25, przez działkę ew. 
nr 1/4 z obrębu 25 do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 1/3 z obrębu 
29 i dalej wschodnią granicą działek ew. nr 1/3, 5/1 i 5/7 z obrębu 29;

5) od południa – południową granicą działek ew. nr 5/7 i 5/1 z obrębu 29, przez działkę 
ew. nr 12/4 z obrębu 29 i dalej południową granicą działek ew. nr 4/1, 1/2 i 1/1  
z obrębu 29, przez działki ew. nr 68/4 z obrębu 29 i 42/3 z obrębu 28 do południo-
wo-wschodniego narożnika działki ew. nr 42/2 z obrębu 28, następnie południową 
granicą działek ew. nr 42/2, 1/1, 1/2, 1/4 i 1/3 z obrębu 28, dalej wschodnią granicą 
działki ew. nr 40/2 z obrębu 28 do punktu stanowiącego przedłużenie południowej 
granicy działki ew. nr 17 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 40/2 z obrębu 28 do 
południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 17 z obrębu 25, dalej północną  
i zachodnią granicą obrębu ewidencyjnego 28 do punktu stanowiącego przedłu-
żenie północnej granicy działki ew. nr 70/1 z obrębu 24, przez działkę ew. nr 3/5  
z obrębu 24 do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 70/1 z obrębu 24, 
północną granicą działki ew. nr 70/1 z obrębu 24 do jej północnozachodniego naroż-
nika, przez działki ew. nr 1 z obrębu 24 i 85/2 z obrębu 23 do południowo-wschod-
niego narożnika działki ew. nr 86/2 z obrębu 23 i dalej południową granicą działki  
ew. nr 86/2 z obrębu 23 do punktu stanowiącego rzut prostopadły południowo-za-
chodniego narożnika działki ew. nr 81/2 z obrębu 23 na południową granicę działki 
ew. nr 86/2 z obrębu 23;

6) od zachodu – przez działkę ew. nr 86/2 z obrębu 23 do południowo-zachodniego na-
rożnika działki ew. nr 81/2 z obrębu 23, dalej północno-zachodnią granicą tej działki, 
następnie zachodnią granicą działek ew. nr 54/2, 54/1 i ponownie 54/2 z obrębu 23  
i południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 51/2 z obrębu 23.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 8 lutego 2016 
r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Grodzisk Maz. 15.01.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta  

Grodzisk Mazowiecki Jednostka A9
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. 
zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały Nr 271/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A9.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go przebiegają:
1) od północy – od punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 

ew. nr 130/1 z obrębu 23 w kierunku wschodnim po północnej i północno-
-wschodniej granicy działki ew. nr 167 z obrębu 23 i dalej po południowo- 
-zachodniej i południowej granicy działki ew. nr 1 z obrębu 42 do północno-
-zachodniego narożnika działki ew. nr 45 z obrębu 42, przecinając działkę ew. 
nr 1 z obrębu 42 do jej północno-wschodniego narożnika, następnie północną 
granicą działki ew. nr 24/1 z obrębu 43 do południowego narożnika działki ew. 
nr 3/5 z obrębu 24;

2) od wschodu – przez działkę ew. nr 24/1 z obrębu 43 do północno-zachodnie-
go narożnika działki ew. nr 8/2 z obrębu 43, w stronę południową granicami 
działek ew. nr 24/1 i 1 z obrębu 43 do punktu na wschodniej granicy działki  
ew. nr 1 z obrębu 43 stanowiącego przedłużenie południowej granicy działki 
ew. nr 44/2 z obrębu 42;

3) od południa – przecinając działkę ew. nr 1 z obrębu 43 i działki ew. nr 45  
i 44/3 z obrębu 42 do południowowschodniego narożnika działki ew. nr 44/2 
z obrębu 42, dalej południową granicą działek ew. nr 44/2, 44/1 i 42/57 z ob-
rębu 42, następnie północną granicą działki ew. nr 41/4 z obrębu 42, północną 
granicą działki ew. nr 36/1 z obrębu 42 i ponownie północną granicą działki 
ew. nr 41/4 z obrębu 42, następnie północną granicą działek ew. nr 41/3, 41/2 
i 41/1 z obrębu 42 do północnego narożnika działki ew. nr 41/1 z obrębu 42;

4) od zachodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 5/1 z obrębu 42, następ-
nie po północnej granicy działki ew. nr 5/4 z obrębu 42 i działki ew. nr 41/4  
z obrębu 27, dalej zachodnią granicą działki ew. nr 26/2 z obrębu 27 do północ-
no-wschodniego narożnika działki ew. nr 26//1 z obrębu 27 i dalej przecinając 
działki ew. nr 26/2 z obrębu 27 i 167 z obrębu 23 do południowo-zachodniego 
narożnika działki ew. nr 130/1 z obrębu 23.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 8 lutego 
2016 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

     Grodzisk Maz. 15.01.2016 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały w rejo-
nie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie art. 39 ust. 1  
w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  
w związku z uchwałą Nr 273/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia progno-
zy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapo-
znać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego przecięcie przedłużenia 

zachodniej granicy działki ew. nr 84 na północną granicę działki ew. nr 9, pół-
nocną granicą działki ew. nr 9 do punktu B stanowiącego jej północno-wschodni 
wierzchołek i dalej w kierunku południowym i wschodnim granicą obrębu ewi-
dencyjnego Chrzanów Mały do punktu D, stanowiącego północno-wschodni 
wierzchołek działki ew. nr 86/15;

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

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

4)  od zachodu – od punktu G po zachodniej granicy działki ew. nr 84, przez działkę 
ew. nr 9 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
8 lutego 2016r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski 
na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, 
ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Grodzisk Maz. 15.01.2016r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały  

w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 
ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały 
Nr 273/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego przecięcie przedłuże-

nia zachodniej granicy działki ew. nr 84 na północną granicę działki ew. nr 9,  
północną granicą działki ew. nr 9 do punktu B stanowiącego jej północ-
no-wschodni wierzchołek i dalej w kierunku południowym i wschodnim 
granicą obrębu ewidencyjnego Chrzanów Mały do punktu D, stanowiące-
go północno-wschodni wierzchołek działki ew. nr 86/15;

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

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

4)  od zachodu – od punktu G po zachodniej granicy działki ew. nr 84, przez 
działkę ew. nr 9 do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  
8 lutego 2016r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  11.01.2016 r. 
– 01.02.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści lokalowych stanowiących własność Miasta Piastów 
przeznaczonych do zbycia.”

WAB.6740.1512.2015                                            Grodzisk Mazowiecki,  07.01.2016 r.                 

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO  

zgodnie z art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 

art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
 

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 11/16  
z dnia 07.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi ul. Króliczej i ul. Drozda 
w m. Adamowizna, Odrano Wola i Szczęsne  na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową 
sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej 

Inwestycja obejmuje działki nr ew.:
Obręb 0001 Adamowizna: 138/8 (138/14, 138/15), 266/2 (266/4, 266/3), 
137/3 (137/22, 137/21), 137/4 (137/20, 137/19), 137/7 (137/18, 137/17), 137/6 
(137/16, 137/15), 137/8 (137/14, 137/13), 137/9 (137/12, 137/11), 164 (164/1, 
164/2), 165/3 (165/19, 165/20), 276/2 (276/5, 276/6), 276/1 (276/3, 276/4), 
165/6 (165/17, 165/18), 165/10 (165/15, 165/16), 165/9 (165/13, 165/14), 
165/8 (165/11, 165/12), 184/3 (184/8, 184/9), 184/2 (184/6, 184/7), 185/4
Obręb 0025 Odrano Wola: 52/3 (52/8, 52/7), 52/4 (52/6, 52/5), 75 (75/2, 75/1)
Obręb 0028 Szczęsne: 31 (31/1, 31/2), 24/43 (24/52, 24/51), 24/23, (24/50, 
24/49), 24/22 (24/48, 24/47).
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.

Nieruchomości znajdujące się w  istniejącym pasie drogowym: 
Obręb 0001 Adamowizna: działki nr ew. 137/10, 199, 162, 180
Obręb 0025 Odrano Wola: działki nr ew. 352, 74
Obręb 0028 Szczęsne: działki nr ew. 58, 26/30, 30/1, 27, 23/12, 59.

Nieruchomości konieczne do realizacji inwestycji poza liniami 
rozgraniczającymi (przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb 0001 Adamowizna działki nr ew. 266/1, 266/2 (266/4, 266/3), 137/3 
(137/22, 137/21), 137/4 (137/20, 137/19), 184/2 (184/6, 184/7), 199,  
185/6, 127.
2) W odniesieniu do działek pod  przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki 
ulegających podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (działka po podziale, 
zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ale w obszarze 
pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, Pl. 
Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PRUSZKÓW
W poprzednim numerze „Gaze-
ty WPR” informowaliśmy o zna-
lezieniu przy ulicy Emancypantek 
w Pruszkowie zwłok 44-letniego 
mężczyzny. Do makabrycznego od-
krycia doszło 26 grudnia ubiegłe-
go roku w altanie śmietnikowej. 
Ciało znalazł jeden z pobliskich 

mieszkańców, który przyszedł 
wyrzucić odpady. Po informa-
cji o śmierci pojawiało się wiele 
znaków zapytania – czy do zgo-
nu mężczyzny przyczyniły się oso-
by trzecie? Na miejsce znalezienia 
zwłok wezwano m.in. prokuratora. 
Jakie teraz są ustalenia w sprawie 

Mężczyzna zmarł 
z przyczyn naturalnych

zgonu 44-latka? – Śmierć mężczy-
zny nastąpiła w wyniku przyczyn 
naturalnych. Sekcja zwłok wykazała 
nagłe zatrzymanie krążenia. Ozna-
cza to, że nie przyczyniły się do tego 
osoby trzecie – powiedział Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie. (SD)

OGŁOSZENIE

Szkoły pomagają rodakom 
zza wschodniej granicy
BRWINÓW
Brwinowskie 
placówki szkolne 
aktywnie włączyły 
się w akcję pomocy 
dla rodaków zza 
wschodniej granicy. 
Przy okazji młodzież 
może poznać 
karty historii.

Istotne jest wsparcie hono-
rowego obywatela Brwino-
wa, Waldemara Kruszyńskiego. 
Dla wielu młodych osób to ży-
wa legenda. Major Kruszyński 
działa w Polsce na rzecz pod-
trzymywania pamięci o Żoł-
nierzach Wyklętych. – Szkoły 
wraz z majorem Waldema-
rem Kruszyńskim, naszym 
kombatantem, współpracują 
długofalowo przy różnych ini-
cjatywach. Młodzież zaintere-
sowana historią jeździ na różne 
wykłady do Centralnej Biblio-
teki Wojskowej w Warszawie. 
Przez cały ubiegły rok w week-
endy prowadzony był cykl 
rajdów historycznych. Brała 
w nich udział młodzież z Brwi-
nowa, Żyrardowa, Wołomina 
i Warszawy – mówi Mirosława 
Kosiaty, kierownik biura pro-
mocji gminy Brwinów.

Pan Waldemar, jak zwykło 
się mawiać do majora Kru-
szyńśkiego, potrafi  zrobić 
praktycznie wszystko. To wła-
śnie dzięki jego wysiłkom do-
szło m.in. do nadania imienia 

Żołnierzy Zrzeszenia „Wolno-
ści i Niezawisłość” Gimnazjum 
nr 1 w Brwinowie.

Ważne jest również nawiąza-
nie relacji pomiędzy różnymi 
placówkami. Współpraca kil-
ku szkół zaowocowała także 
w ubiegłym roku. Do potrzebu-
jących rodaków ze Lwowa tra-
fiło wiele paczek. – Młodzież 
jest aktywna i gotowa nieść po-
moc. W akcję Lwów uczniowie 
angażują się już po raz piąty. 
Szlaki są przetarte. Paczki ja-
dą do potrzebujących rodaków 
ze Lwowa. Tam polski konsu-
lat organizuje Wigilię, na któ-
rej są przekazywane podarunki. 
Pan Waldemar Kruszyński jeź-
dzi również bezpośrednio do 
osób, które nie mogły dotrzeć 
na uroczystość. W minionych 
latach część paczek trafiła rów-
nież do miejscowości pod Lwo-
wem – mówi Kosiaty.

Warto przypomnieć, że akcja 
niesienia pomocy rodakom ze 
Wschodu została zainicjowa-
na przez Zrzeszenie „Wolność 
i Niezawisłość”.  (JM)
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GRODZISK MAZOWIECKI
26 stycznia startuje 
trzecia już edycja 
„Splotów”, czyli 
Grodziskich Spotkań 
Wielokulturowych. 
Kalendarz festiwalu 
organizowanego przez 
Willę Radogoszcz 
przedstawia się 
niezwykle bogato.

H istoria Grodziska Ma-
zowieckiego jest ściśle 
związana z kulturą ży-

dowską. Przed II wojną świato-
wą co piąty mieszkaniec miasta 
wyznawał judaizm lub posługi-
wał się językiem jidysz. Dawny 
Grodzisk był mieszanką kultur, 
wyznań i wierzeń. W 1941 roku, 
w czasie okupacji hitlerowskiej, 
nastąpiła likwidacj stworzo-
nego przez Niemców getta. Do 
opuszczenia Grodziska zmuszo-
nych zostało trzy tysiące żydow-

Bogaty program „Splotów”, czyli wielokulturowość
Wkrótce rusza trzecia edycja festiwalu organizowanego przez Willę Radogosz 

Na szczególną uwagę zasłu-
gują uroczystości zaplanowa-
ne na 15 lutego. Wtedy bowiem 
przypada 75. rocznica likwida-
cji grodziskiego getta. W trak-
cie wieczornego spotkania
(godz. 18) przy ulicy 11 Listopa-
da nie zabraknie wspomnień 
o żydowskich mieszkańcach Gro-
dziska oraz wspólnej modlitwy. 
Główny punkt uroczystości to 

skich mieszkańców. Trafi li do
obozów zagłady... 

Willa Radogoszcz za cel po-
stawiła sobie pielęgnowanie 
pamięci o grodziskich Żydach.
W tym celu zorganizowano Gro-
dziskie Spotkania Wielokultu-
rowe czyli „Sploty”.

Impreza okazała się strzałem 
w dziesiątkę. W tym roku organi-
zowana jest już jej trzecia edycja. 
– Tematem przewodnim tego-
rocznej imprezy jest splot kul-
tury wiejskiej i miejskiej, świata 
chłopskiego i mieszczańskiego, 
ludności rdzennej i napływowej, 
tutejszych przybyszów – ich wza-
jemnych wpływów, starć, ocen 
i inspiracji – informują organiza-
torzy. – Otoczony wsiami i folwar-
kami Grodzisk, będący centrum 
administracyjnym i handlowym 
oraz punktem skupu wytwarza-
nych w okolicy towarów przez 
wieki pełnił rolę agory – na tutej-
szym rynku spotykali się rolnicy, 
ziemianie, kupcy, rzemieślnicy, 
robotnicy i fabrykanci, przedsta-
wiciele miejskiego proletariatu 

i reprezentanci lokalnej inteligen-
cji. Dzieje ich relacji to prawda 
o nas, naszej przeszłości i korze-
niach – podkreślają. 

„Sploty” wystartują 26 stycz-
nia. Zainauguruje je spektakl 
muzyczny Sztetl Grodzisk. Ale 
cały kalendarz festiwalu jest 
niezwykle bogaty. Nie zabrak-
nie koncertów, spektakli, paneli 
dyskusyjnych, projekcji, space-

odsłonięcie pomnika poświęco-
nego Żydom. Postument autor-
stwa lokalnego artysty Grzegorza 
Stręga będzie miał kształt ka-
miennego słupa, na którym 
umieszczona zostanie płasko-
rzeźba z brązu przedstawiają-
ca grodziską synagogę. Pomnik 
stanie w miejscu, gdzie w latach 
1864-1940 znajdował się żydow-
ski dom modlitwy. Uroczystości 

uświetni koncert Leny Piękniew-
skiej z zespołem zatytułowany 
„Kołysanki na wieczny sen”. Od-
będzie się on w sali widowisko-
wej Centrum Kultury.

Kalendarz imprez w ramach 
„Splotów” (potrwają do 28 lute-
go) obejmuje aż 23 wydarzenia. 
Ich zapowiedzi można znaleźć 
m.in. na portalu WPR24.pl 
w dziale Kultura. 
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Wkrótce rusza trzecia edycja festiwalu organizowanego przez Willę Radogosz 

rów historycznych i warsztatów 
– wszystkie osadzone w idei dia-
logu kulturowego. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Głównym punktem 
uroczystości 
będzie odsłonięcie 
pomnika 
poświęconego 
Żydom
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 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Praca szuka człowieka!
A konkretnie:
 BLACHARZA/LAKIERNIKA 

i pomocników
blacharza/lakiernika,

 kilku MECHANIKÓW 
lub ELEKTROMECHANIKÓW,

 TOKARZA/FREZERA/
ŚLUSARZA/SPAWACZA,

 pracownika MYJNI, 
 KIEROWCY kat. C,
 SEKRETARKI/ASYSTENTKI 

działu handlowego w firmie 
motoryzacyjnej.

Serwis pojazdów ciężarowych 
w Sokołowie k/W-wy (1 km od S8), 
ul. Sokołowska 61b, 05-806 Sokołów. 
Tel.: 604.40.90.53 lub 22.716.17.00 

www.topservicetruck.pl

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

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

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Poszukiwana(y) z-ca
kierownika oraz 
sprzedawca (również osoby 
studiujące) do salonu 
Top Secret. CV + zdjęcie 
na mail topsecret@onet.eu 
lub osobiście Prusa 35, Pruszków.

 ► Ochrona – kwalifi kowani 
691 360 554

 ► Prace manualne w Ołtarzewie - 
kobiety i mężczyźni. 
Umowa o pracę, cały etat, 
system III zmianowy (pon-pt). 
Stawka 12 zł brutto/h. Stałe i 
stabilne zatrudnienie.Bezpłatny 
dojazd z Pruszkowa 
i Ożarowa. 722 301 002 
lub  ris.oltarzew@randstad.pl 

 ► Pracowników  ochrony na 
budowę  Pruszków, Konotopa 
i okolice. System pracy  24/48. 
Stawka 6 zł netto/h  i  noce od 
18.00-7.00.Tel. 692-407-012 22.01. 

 ► Zatrudnię Panią z doświadczeniem 
do sklepu mięsnego w Pruszkowie,
praca dwuzmianowa, 502 380 130 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom sprzedam 692 871 795 

 ► Działka budowlana  (plan 
miejscowy)  w Grodzisku 
Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

 ► Pół bliźniaka 535 487 338 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Pawilon handlowy, 30 m2, Pruszków, 
Helenowska 5,  2000 zł, tel. 
601093711 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju,  501 702 604 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Cyklinowanie, układanie, 
renowacja podłóg 602-828-088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, 
wycinka; 512 380 109, 22 758 16 
65; agro-bio-ogrodnik@wp.pl

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
661-880-661 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Magiel 535 487 338 

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP.  www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl

Dam pracęBogaty program „Splotów”, czyli wielokulturowość

STAROSTA GRODZISKI          Grodzisk Mazowiecki, 13 .01.2016 r. 
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 30

WAB.6740.1529.2015 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz art. 11d ust. 5 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.12.2015r. 
na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: rozbudowie dróg: ul. 1 Maja od km. 0+000 
do km. 0+188.33, oraz ul. 3 Maja od km. 0+000 do km 0+111.79  
w m. Chylice Kolonia na terenie gminy Jaktorów.
inwestycja obejmuje nieruchomości: 
obręb 140505_2 0005 Chylice Kolonia nr ew.: 36/5 (36/6), 37; 36/3 
(36/11), 359/5, 391/7 (391/15), 391/4, 391/5, 391/6 (391/13) (391/12), 
70/5 (70/11), 70/7 (70/13), 70/8, 360/2 (360/5), 360/4, 489/1 (489/3), 
490/1 (490/3), 489/2 (489/5), 490/2 (490/5), 57/5 (57/11), 57/6, 362/3, 
52/3 (52/9) gmina Jaktorów

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.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg : (uwzględniono nowe 
podziały działek) 
Obręb: 140505_2 0005 Chylice Kolonia: nr ew: 37, 359/5, 362/3, 360/4, 
360/5 , 391/4, 391/5, 57/6, 70/8, 36/6, 36/11, 489/3, 489/5, 490/3, 490/5, 
57/11, 70/13, 70/11, 391/15, 391/13, 391/12, 52/9 gmina Jaktorów
Teren objęty liniami pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu2):
Obręb: 140505_2 0005 Chylice Kolonia: nr ew.: 37, 36/5 (36/6), 360/4, 
57/5 (57/11), 70/5 (70/11), 70/7 (70/13), 52/3 (52/9), 359/5, 391/5, 
362/3, 489/1 (489/3), 57/5 (57/12), 58, 57/6, 70/8 gmina Jaktorów
2)  W odniesieniu do działek pod przebudowę istniejącej sieci 
uzbrojenia – działki ulegających podziałowi np. 36/5 (36/6) - przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer 
działki po podziale (działka po podziale, zlokalizowana poza liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji ale w obszarze pod przebudowę 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

 

 ► Protezy zębowe 480 zł, 
508 357 334 

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► Wykańczanie wnętrz, 504 214 729 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zespół muzyczny. Wesela, 
bale, imprezy okolicznościowe. 
Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

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