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R E G I O N
Niedzielny wieczór, 11 grudnia. 
Dwie 17-letnie dziewczyny 
przechodzą przez przejście 
dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Kościuszki i Chopina 
w Pruszkowie. Przepuszcza je 
kierowca na pierwszym pasie. 
Ten nadjeżdżający z przeciwnego 
kierunku nawet nie zaczyna 
hamować. Z impetem uderza 
w nastolatki...

D o wypadku doszło w centrum 
Pruszkowa, choć po zmro-
ku, to w dobrze oświetlonym 
miejscu. O tym, co się stało, 

na portalu WPR24.pl informowaliśmy 
jako pierwsi. – Zgłoszenie otrzymali-
śmy o godz. 18.45. Kierujący skodą po-
ruszał się jezdnią ul. Kościuszki od strony 
al. Wojska Polskiego w kierunku ul. Sien-
kiewicza. Na skrzyżowaniu z ul. Chopi-
na potrącił na oznakowanym przejściu 
dla pieszych dwie 17-letnie dziewczyny 
– mówiła nam „na gorąco” st. asp. Ma-
rzena Dąbrowska z Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Tyle suchego opisu. To co wstrząsa, to 
nagranie wypadku. Moment potrącenia 
nastolatek zarejestrowała bowiem kamera 
należąca do jednego z mieszkańców, Ada-
ma Zaborskiego. Dzięki jego uprzejmości 
materiał wideo mogliśmy zaprezentować 
czytelnikom za pośrednictwem naszego 
konta w serwisie YouTube. W ciągu trzech 
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CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Nastolatki potrącone na pasach
dni nagranie obejrzało ponad pół milio-
na osób. Naszym tropem podążyły naj-
większe ogólnopolskie media, które fi lm 
udostępniały dalej swoim widzom i czy-
telnikom. I trudno się dziwić. Obraz moż-
na określić jednym słowem: drastyczny.

Co dokładnie zarejestrowała kame-
ra? Do przejścia dla pieszych na ul. Ko-
ściuszki wolnym krokiem zbliżają się 
dwie osoby. Na „zebrach” przepuszcza 
je kierowca jadący po bliższym im pasie. 
Gdy dziewczyny są w połowie przejścia, 
kierowca białej skody, który za kilka se-
kund uderzy je autem, dopiero dojeżdża 
do skrzyżowania. Samochód jest roz-
pędzony. W ułamku sekundy nastolatki 
zostają „zmiecione” z przejścia.
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– Trzeba być debilem, żeby się pchać do tunelu tak oznakowanego, 
tak oświetlonego. Specjalnie zamontowaliśmy migające światło 
ostrzegające, że tam jest 2,5 metra wysokości. Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego, o kolejnym przypadku uszkodzenia ograniczników przed tunelem w ciągu ul. Bałtyckiej 
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Panu

Markowi Wieżbickiemu
Staroście Grodziskiemu

wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Żony
składają

      Zarząd, Rada Powiatu, Pracownicy Starostwa 
oraz Jednostek Organizacyjnych

P R U S Z K Ó W
Nasza publikacja 
z poprzedniego numeru, 
w której opisaliśmy 
przygotowania do 
uruchomienia komunikacji 
zastępczej na czas remontu 
linii kolejowej nr 447 
i pomysł buspasa 
w Al. Jerozolimskich 
wywołała lawinę 
komentarzy. O to, na jakim 
etapie są konsultacje, tym 
razem pytamy PKP PLK.

Sprawa modernizacji nit-
ki na odcinku Warsza-
wa Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki budzi du-

że emocje od dłuższego czasu. 
I trudno się dziwić, bo dla pasa-
żerów z naszego regionu oznacza 
rewolucję w codziennych dojaz-
dach do pracy czy szkoły. Szlak 
ma być zamknięty przez okres od 
12 do 15 miesięcy, w tym czasie za-
miast pociągów będą jeździć au-
tobusy komunikacji zastępczej.

Wspomniane emocje powo-
li sięgają zenitu, bo też znamy 
coraz więcej szczegółów orga-
nizacyjnych remontu i padają 
konkretne propozycje, w tym 
powstania buspasa w Alejach 
Jerozolimskich między Prusz-
kowem a Ursusem. Wieści 
o możliwości wprowadzenia 
takiego rozwiązania wywołały 
ożywioną dyskusję naszych czy-
telników. – Buspas do Ursusa to 
jakaś kpina jest, wiadomym jest 
przecież, że w szczycie korek za-
czyna się od Ryżowej i dojazd do 
Zachodniego to mordęga – czy-
tamy w jednym z komentarzy na 

portalu WPR24.pl. – Efekt łatwo 
sobie wyobrazić (choć PKP PLK 
wypierają to ze swojej świado-
mości na siłę), dojazd z Prusz-
kowa do Warszawy będzie trwał 
pewnie wieczność. WKD wydaje 
się o wiele pewniejszym sposo-
bem na dojazd, ale niestety te 
pociągi nie są z gumy, już te-
raz w godzinach szczytu są na-
pchane, nie wiem jak miałyby 
wchłonąć drugie tyle chętnych... 
– to kolejny komentarz. I na-
stępny: – Żeby można było zro-
bić sensowny buspas to trzeba 
by przebudować skrzyżowania 
aby powstały wydzielone pra-
woskręty np. w Regułach. Po-
dobnych głosów jest mnóstwo.

Fakt, że rozwiązanie polega-
jące na wyznaczeniu buspasa 
jest brane pod uwagę, potwier-
dza PKP PLK. – Sprawdzamy ja-
kie możliwości daje nam linia 
numer 1 pod kątem skierowania 
na nią dodatkowych składów 
z Grodziska Mazowieckiego do 
Warszawy oraz utworzenie bu-

spasa w Alejach Jerozolimskich 
– informuje Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK. 
– Obecnie nie zapadły jeszcze 
żadne decyzje – zaznacza.

Na jakim etapie są przygo-
towania do remontu linii 447? 
– Obecnie analizujemy wszyst-
kie sześć wniosków od wyko-
nawców złożonych w drugim 
etapie przetargu na moderniza-
cję linii z Grodziska Mazowiec-
kiego do Warszawy. Wszystkie 
złożone propozycje zakładają 
przeprowadzenie najcięższych 
prac w terminie 12 miesięcy 
– zapewnia Jakubowski. [EL]

Buspas budzi kontrowersje

Chodzi o powstanie buspasa
w Alejach Jerozolimskich między 
Pruszkowem a Ursusem

Ar
ch

iw
um

Z policyjnych statystyk wynika, 
że ostatnie siedem dni należało 
do bardzo niespokojnych zarówno 
na drogach powiatu pruszkowskiego 
jak i grodziskiego

czy materiał wystarczy do posta-
wienia zarzutów – dodaje.

Wstrząsające nagranie z pry-
watnego monitoringu również 
będzie badane. – Oględziny tego 
zapisu zostaną przeprowadzone, 

ale w pierwszej kolejności powo-
łany zostanie biegły, który wyda 
opinię o rozstroju zdrowia na-
stolatek. Później, w zależności od 
ustaleń, może zostać powołany 

biegły z zakresu rekonstrukcji 
wypadków drogowych. Określi 
on jak doszło do potrącenia, kto 
był tego sprawcą, czy mamy do 
czynienia ze współwiną czy nie 
– zaznacza st. asp. Dąbrowska.

Potrącenie na ulicy Kościusz-
ki to najpoważniejszy wypadek na 
drogach naszego regionu w mija-
jącym tygodniu. Z policyjnych sta-
tystyk wynika, że ostatnie siedem 

Na szczęście moment potrące-
nia wygląda dużo groźniej niż 
obrażenia jakich doznały na-
stolatki. Pomocy udzielały im 
dwa zespoły ratownictwa me-
dycznego. Obie poszkodowane 
zostały przewiezione do szpitala 
dziecięcego w Warszawie. W ja-
kim były stanie? – Pacjentki były 
przytomne, wydolne krążeniowo 
i oddechowo, w kontakcie słow-
no-logicznym, bez utraty przy-
tomności. Jedna z nich zgłaszała 
bóle głowy i kręgosłupa w odcin-
ku lędźwiowym. Druga miała ra-
nę na lewej nodze na wysokości 
kolana i bóle miednicy – wyjaśnia 
Wojciech Diadia, szef pruszkow-
skiej bazy Falck Medycyna, któ-
ry był na miejscu wypadku. Jak 
udało nam się ustalić, nastolatki 
dochodzą do siebie pod okiem le-
karzy, a ich życiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo.

W dużych tarapatach może 
znaleźć się kierowca białej sko-
dy. Jeszcze na miejscu wypadku 
policjanci zabrali mu prawo jaz-
dy. – Mężczyźnie został odebra-
ny blankiet, co nie jest jeszcze 
równoznaczne z pozbawieniem 
uprawnień. Wystąpiliśmy do pro-
kuratury o zatwierdzenie zatrzy-
mania prawa jazdy – tłumaczy 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Zbieramy dowo-
dy w tej sprawie, zeznania świad-
ków, opinie biegłych i ustalamy, 

Czarna seria na drogach powiatów pruszkowskiego i grodziskiego
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 dni należało do bardzo niespokoj-

nych zarówno na drogach powiatu 
pruszkowskiego jak i grodziskiego. 
Można wręcz mówić o czarnej se-
rii, szczególnie w przypadku tego 
pierwszego powiatu. – Od zeszłe-
go czwartku mieliśmy 73 kolizje 
i trzy wypadki drogowe. Bezpie-
czeństwu nie sprzyja pogoda. Au-
ra potrafi  zmienić się z godziny na 
godzinę, trzeba uważać na to jak 
się jeździ, zachować szczególną 
czujność nawet w tym przedświą-
tecznym pośpiechu – zaznacza st. 
asp. Dąbrowska.

Tylko nieco spokojnej było 
w powiecie grodziskim. – Łącz-
nie odnotowaliśmy 47 zdarzeń, 
w tym jeden wypadek. Rowerzyst-
ka zgłosiła się do nas twierdząc, 
że została potrącona przez pojazd. 
Z 46 kolizji 37 to zderzenia samo-
chodów, 3 to niegroźne potrące-
nia pieszych, jeden z kierowców 
wjechał do rowu, inny zderzył się 
z sarną, trzy kolizje były spowodo-
wane przez nietrzeźwych kierow-
ców – mówi asp. sztab. Katarzyna 
Zych z Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim. 
– Możemy mówić o tym, że to bar-
dzo duża liczba. Na pewno mają 
na to wpływ warunki pogodo-
we i zabieganie. Na szczęście nie 
kończy się to tragicznie, ale ape-
lujemy zarówno do kierowców jak 
i do pieszych, aby bardziej na sie-
bie uważali. Ostrożność wskazana 
jest nawet na przejściu dla pie-
szych – dodaje przedstawicielka 
grodziskiej policji.
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Policjanci apelują do kierowców i pieszych o rozwagę

Nastolatki potrącone 
na pasach

G R O D Z I S K  M A Z .
Władzom Grodziska 
Mazowieckiego udało się 
wynegocjować wycofanie 
skargi na decyzję 
Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 
w sprawie budowy 
zachodniej obwodnicy 
miasta.

T ak blisko realizacji 
tej inwestycji jeszcze 
nie byliśmy – mówi 
burmistrz Grzegorz 

Benedykciński.
Na powstanie obwodnicy 

mieszkańcy Grodziska Mazo-
wieckiego czekają od przeszło 20 
lat. Jej zadaniem jest wyprowa-
dzenie ruchu z centrum miasta, 
rozładowanie korków i ułatwie-
nie dojazdu do autostrady A2. 
Budowa miała ruszyć już daw-
no, jednak na etapie formalnych 

przygotowań pojawiły się odwo-
łania i protesty. Ostatnie doty-
czyły decyzji Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Tę zaskar-
żono do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego.

Udało się jednak wynegocjo-
wać wycofanie tej skargi. – Pod-
pisaliśmy umowę, wykupujemy 
nieruchomość, której dotyczyła. 
Robimy wszystko, żeby jeszcze 
przed świętami złożyć do woje-
wody wniosek o pozwolenie na 
budowę. Jeżeli nie będzie kolej-
nych odwołań, koło lutego powin-

niśmy je uzyskać. Nastąpi wówczas 
wykupienie gruntów i w połowie 
roku planowane jest rozpisanie 
przetargu na budowę – mówi 
burmistrz Benedykciński. – Jeśli 
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jednak odwołania się pojawią, pro-
cedura znów wydłuży się o kolej-
ne miesiące – dodaje.

To oznacza, że w optymistycz-
nym wariancie pierwsza łopata na 

Obwodnica Grodziska coraz bliżej

budowie obwodnicy może zostać 
wbita w drugiej połowie 2017 roku. 
– Tak blisko jeszcze nie byliśmy. 
Nigdy. Jak teraz nie wybuduje-
my tej obwodnicy, to już sam nie 
wiem. Tym bardziej, że odwoła-
nia, które mogą się pojawić nie 
są już tak groźne – zaznacza bur-
mistrz Grodziska. [EL]

Na powstanie obwodnicy mieszkańcy 
czekają od przeszło 20 lat

02
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5,8 mln zł– to kwota jaką piastowski magistrat chce przeznaczyć na budowę domu komunalne-
go na działce pomiędzy ul. gen. Maczka i ul. płk. Sułkowskiego. Dwa przetargi na realizację tej 

inwestycji zakończyły się fiaskiem, ponieważ złożone przez firmy oferty były zbyt wysokie. Włodarze 
Piastowa chcą ogłosić przetarg po raz trzeci. Czy tym razem się uda? Przekonamy się 20 stycznia 2017 r. 5,8P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Kładka jest, a jakby jej nie było...

 Seweryn Dębiński  

M I C H A Ł O W I C E
Powstała kilka lat temu, ale  
do dziś nie została oddana  
do użytku. Mowa o kładce  
nad Al. Jerozolimskimi  
w Michałowicach. Czy przeprawa 
kiedykolwiek zostanie 
udostępniona pieszym?

M ieszkańcy już daw-
no stracili cierpli-
wość i nadzieję na 
otwarcie tej kład-

ki. Temat poruszaliśmy już na 
łamach Gazety WPR i portalu 
WPR24.pl. Kilka lat temu Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad oddała do użytku 
południową obwodnicę War-
szawy, czyli trasę S2. Wraz z nią 
pojawił się nowy węzeł drogowy  
w Al. Jerozolimskich na wyso-
kości Michałowic, a także wspo-
mniana kładka. Problem w tym, 

Budowlanego wszczął postępowa-
nie administracyjne. Szacujemy, 
że uzyskamy decyzję na począt-
ku przyszłego roku – odpowiada 
Małgorzata Tarnowska z war- 
szawskiego oddziału GDDKiA.

Co prawda postępowanie zo-
stało wszczęte, ale obecnie jest... 
zawieszone. – Postępowanie, któ- 
re prowadzi WINB wygląda w ten 
sposób, że jeżeli zachodzi potrze-
ba uzupełnień do dokumentacji 
to wykonawca musi dostarczyć 
brakujące dokumenty. Dodat-
kowo jeśli WINB prosi o uzupeł-
nienie dokumentacji to zawiesza 
postępowanie i w tej chwili po-
stępowanie w sprawie kładki 
w Michałowicach jest zawie-
szone. Jak wykonawca uzupełni 
dokumentacje to postępowanie  
zostanie odwieszone – wyjaśnia.

Czy pewne jest więc, że kładka 
zostanie uruchomiona na począt-
ku przyszłego roku? – Niestety, 
nie – ucina Tarnowska. 

że piesi nadal nie mogą korzystać 
z przeprawy, a co za tym idzie też 
z wind przy schodach.

Wcześniej zarządca obiek-
tu (GDDKiA) tłumaczył nam, że 
musiał wykonać dodatkowe ro-
boty związane z odwodnieniem 
terenu, a to miało wpływ na dzia-
łanie wind. Przetargi na popra-
wę odwodnienia ogłaszano już 
w ubiegłym roku, nie obyło się 

bez kłopotów z wyłonieniem wy-
konawcy. Ponadto urządzenia 
były też dewastowane, co dodat-
kowo opóźniło proces urucho-
mienia całego obiektu.

Kiedy kładka zostanie odda-
na do użytku? – Kładka dla pie-
szych wraz z windami zostanie 
udostępniona po uzyskaniu de-
cyzji pozwolenia na użytkowanie. 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Czy przeprawa nad Alejami Jerozolimskimi zostanie 
wreszcie udostępniona? 
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ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA,  
BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG, ENDOKRYNOLOG,  

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

PRZEGLĄDY STANU 
ZDROWIA 

„ZDROWA KOBIETA”
„ZDROWY MĘŻCZYZNA”

PRZYCHODNIA
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– Nasze działania są prowokacją, 
ale jest to prowokacja obywatelska, 
dozwolona. Jednak trzeba wiedzieć  
co się robi – mówi Damian Cichocki

prowokacji. Nigdy z naszej stro-
ny, podającej się za 13-,14-latkę, 
nie pada bezpośrednia propo-
zycja, bo możemy usłyszeć za-
rzuty prokuratorskie. Całe nasze 
działania są przemyślane i pro-
wadzone z rozwagą. Rozmawia-
my z „delikwentem” na czacie, ale 
nie my wysuwamy bezpośred-
nie propozycje. Nie prowokuje-
my w ten sposób, aby inicjatywa 
spotkania np. z 14-latką wycho-
dziła z naszej strony. Czekamy na 

konkretne propozycje „delikw 
enta”. W 90 procentach one padają.

Ale taką osobę musicie przecież 
„naprowadzić”, macie wabika. 
– Tak, ale to oddzielny temat, 
wszystkich szczegółów nie będę 
ujawniał. (Tu przerwa w rozmo-
wie, Cichocki mówi: Przepra-
szam, ale właśnie jest sygnał od 
potencjalnego „chwasta”)
  
Dlaczego nie „łowi” pan bandy-
tów, złodziei tylko podejrzanych 
o pedofilię? 
– Zainspirowały mnie działa-
nia Zbyszka Stonogi, podobały 
mi się. Sprawdziłem, czy w in-
ternecie tego pedofilskiego sy-
fu, z którym walczy Stonoga, jest 
tak wiele. Było...

Ale to chyba nie jest główny  
powód?
– Wie pan, mam córkę. Nie chcę 
nawet myśleć co by się stało, 
gdyby taki „chwast” w interne-
cie zawarł z nią znajomość. Gdyby 

doszło do bezpośredniego spo-
tkania dziecka z taką osobą...

Czy o swoich akcjach zawiada-
miacie wcześniej policję, przecież 
to ona zatrzymuje podejrzanych 
o pedofilię.
– Za wiele rzeczy mogę podzię-
kować policji naszego regionu, 
choć moim zdaniem niektóre 
jej działania blokuje „papiero-
logia”. Wróćmy jednak do pana 
pytania. W większości przypad-
ków oficjalne zawiadomienie jest 
składane dopiero po zatrzyma-
niu podejrzanego o pedofilię, ale 
o całej sytuacji policja jest infor-
mowana oczywiście wcześniej. 
A dlaczego oficjalne zawiado-
mienie składane jest później, 
kiedy delikwent siedzi już na  
tzw. dołku? Bo sytuacja bywa dy-
namiczna, takie akcje wychodzą 
„na gorąco”, wcześniej nie ma na 
to czasu. Przykład? Ratownik 
medyczny ujęty w Brwinowie.  
„Kontakt” z tym człowiekiem był 
nawiązany o około godziny 23  
a o północy już jechał na spotka-
nie. Na przygotowanie się do ak-
cji, ściągnięcie policji, pozostała 
więc niecała godzina.

Czy kiedykolwiek porwaliście 
się na zatrzymanie „delikwen-
ta” bez udziału policji?
– Nie przypominam sobie, abym 
aż tak bardzo chciał się narażać 
robiąc zatrzymanie obywatelskie 
na własną rękę.

Nie obawia się pan, że wasze ak-
cje mogą też „naznaczyć” nie-
winną osobę?
– Wątpliwości zawsze są, ale wie-
rzę w słuszność mojej walki.

Rozmawiał: 
ANDRZEJ GOLEC

R O Z M O W A
DAMIAN CICHOCKI, który 
razem ze Zbigniewem 
Stonogą jest „łowcą” osób 
podejrzanych o pedofilię, 
opowiada nam o swoich 
działaniach.

Brwinów, Grodzisk, ostatnio 
Pruszków. To miejsca tylko 
kilku niedawnych waszych ak-
cji, umożliwiających policji za-
trzymanie osób podejrzanych 
o pedofilię... Na Facebooku in-
formujecie o tym dość obszernie.
– Dlaczego w tym regionie? Tu 
jest łatwiej przeprowadzić akcję 
niż np. w stolicy, więc jest więk-
sza szansa powodzenia. Mogę tu 
dobrze działać, gdyż jako miesz-
kaniec tego terenu dobrze znam 
jego topografię. Oczywiście, zda-
rzają się sytuacje gdy ktoś kto  
na czacie wyraził „zaintereso- 
wanie” 13-, 14-latką, a potem nie 
przyjechał na spotkanie. No, ale 
jest to ryzyko zawodowe.

Ryzyko zawodowe?
– Może to nie jest zbyt fortunne 
określenie, ale chodzi o intencje, 
o wyłowienie „chwasta”.

Dobra. Idźmy dalej. Skąd współ-
praca w tym zakresie ze Zbignie-
wem Stonogą?
– Poznaliśmy się bodaj przy łapa-
niu pedofila w Katowicach. Prze-
prowadzaliśmy tam akcję, tzw. 
zdalną, przy pomocy funkcjona-
riuszy policji. Akcja się powio-
dła, „chwast” wpadł. Od tej pory 
ze Zbyszkiem współpracujemy 
w tym temacie, możemy sobie 
ufać, uzupełniamy się.       

Sięgacie po prowokację, czę-
sto podajecie się za 13-,14- lat-
ki. Znajomy policjant powiedział 
mi, że waszą działalność trze-
ba doceniać, ale balansujecie na 
granicy prawa...
– Wszystkie nasze działania są 
prowokacją, ale jest to prowoka-
cja obywatelska, dozwolona. Jed-
nak trzeba wiedzieć co się robi.

To znaczy? 
– Jest pewne rozgraniczenie. Ten 
temat dzielimy na dwa punkty: 
prowokacja oraz podżeganie do 

Wyławiamy „chwasty” 
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R E G I O N
Nie brakuje osób, które są 
w stanie poświęcić swój 
czas i serce, aby pomóc 
drugiemu człowiekowi. 
Najlepszym tego 
potwierdzeniem jest akcja 
Szlachetna Paczka, która 
została zorganizowana  
już po raz szesnasty. 

Szlachetna Paczka docie-
ra z pomocą do rodzin 
w trudnej sytuacji ma-
terialnej. I tym razem 

nie zabrakło darczyńców, którzy 
przygotowali prezenty dla potrze-
bujących. Z podsumowania tego-

rocznej akcji wynika, że wartość 
przekazanych darów wynosi bli-
sko 47,5 mln zł (dane nadal spły-
wały do centrali). Jedną paczkę 
tworzyło średnio 35 osób.

Również w naszym regionie 
nie zabrakło gotowych do nie-
sienia pomocy. Pruszków już 
po raz szósty zaangażował się 

w Szlachetną Paczkę. Wsparcie 
trafi do 24 rodzin. Z kolei w Pia-
stowie do akcji włączyli się rów-
nież urzędnicy. Wraz z innymi 
darczyńcami przekazali prezen-
ty dla ponad 20 rodzin. W pacz-
kach znalazły się m.in. ubrania, 
buty, artykuły spożywcze, środ-
ki czystości, komplety pościeli 
czy czajniki elektryczne. 

Z kolei rejon Szlachetne Trój-
miasto, czyli Milanówek, Brwi-
nów i Podkowa Leśna, wsparł 42 
rodziny. Paczki przygotowywali 
także darczyńcy z Grodziska Ma-
zowieckiego. Z kolei w Nadarzy-
nie pomoc o wartości 42 tys. zł 
trafiła do 20 rodzin. Do potrze-

bujących dotarły m.in. lodówka, 
odkurzacz, artykuły spożywcze, 
a także... dwie tony węgla.

Każdy, nawet najmniejszy, 
gest ma ogromne znaczenie. Tak 
niewiele trzeba, żeby sprawić 
komuś radość. Warto pamiętać, 
że wspólnymi siłami można zro-
bić wiele dobrego! [JM]

Szlachetna Paczka 
to szlachetne serce

Rejon Szlachetne Trójmiasto, czyli 
Milanówek, Brwinów i Podkowa 
Leśna, wsparł 42 rodziny 
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PODKOWA LEŚNA
Sąd rejonowy  
w Grodzisku skazał byłą 
skarbnik urzędu miasta  
w Podkowie na rok 
ograniczenia wolności, 
grzywnę w wysokości  
85 tys. zł i prace społeczne. 

T ym samym uznał, 
że urzędniczka jest 
winna przywłasz-
czenia pieniędzy  

z miejskiej kasy. Przypomni- 
jmy. Chodzi o ponad 160 tys. zł, 
których brak pokazał au-
dyt przeprowadzony na 
wniosek burmistrza Artura 
Tusińskiego. Kontrola wyka-
zała „manko” – 116 tys. zł w 
okienku kasowym i 50 tys. zł 
z tytułu opłat cmentarnych. 
Mechanizm wyprowadzania 
tych pieniędzy był prosty.  
Z oświadczenia kasjerki wy-
nika, że skarbnik miasta od  
2013 r. „pożyczała” gotówkę  
z kasy obiecując ją oddać  
z otrzymanego kredytu. Aby 
działanie to nie wyszło na jaw, 
w kasie utrzymywany był for-
malnie wysoki stan gotówki, 
przekraczający nawet 160 tys. zł, 
choć zgodnie z przepisami 
normą powinno być 12 tys. zł 
na bieżące wydatki.

Wniosek do prokuratury 
w tej sprawie złożył burmistrz 
miasta-ogrodu. Zapadła de-
cyzja o postawieniu zarzutu 
przywłaszczenia mienia. Sąd 
podzielił to stanowisko i ska-
zał byłą skarbnik na rok ogra-
niczenia wolności, 85 tys. zł 
grzywny i 30 godzin prac spo-
łecznych miesięcznie.

Werdykt nie satysfakcjonu-
je jednak żadnej ze stron. Od-
wołanie złożyły zarówno władze 
miasta, jak i sama była skarbnik. 
– Uważamy, że odpowiedzial-
ność w tej sprawie ponoszą co 
najmniej dwie osoby. Wyrok za-
padł w formie zarządzenia za-
stępczego, gdyby nikt się nie 
odwołał, stałby się prawo-
mocny. Wiemy, że odwołała 
się od niego oskarżona, odwo-
łaliśmy się i my – mówi bur- 
mistrz Artur Tusiński. [EL]

Była skarbnik 
skazana
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M I L A N Ó W E K
W sobotę (17 grudnia)  
na ul. Warszawskiej  
w Milanówku odbędzie 
się Miejska Wigilia.

Początek o godz. 10. Na ul. War- 
szawskiej staną m.in. kramy rze- 
mieślników. Później na scenie 
przed wejściem na stację PKP 
pojawią się kolędnicy, szczu-
dlarze, swoje umiejętności za- 
prezentują też uczniowie mila-
nowskich szkół. Nie zabraknie 
oczywiście Świętego Mikołaja.

Kolejne atrakcje o godz. 13.45. 
Na budynku obok poczty odsło-
nięty zostanie mural ku pamięci 

Stanisławy i Henryka Witacz-
ków. Potem ruszy akcja cha-
rytatywna na rzecz zwierząt 
ze schroniska w Milanówku. 
O godz. 14.30 Teatrzyk dla dzie-
ci Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i Przedszkola nr 1.

Kulminacyjnym punktem bę-
dzie wspólny wigilijny posiłek 
(godz. 15), kolędowanie i koncert 
Milanowskiej Orkiestry Dętej.

Od południa na ul. Warszaw-
skiej będzie można spotkać też 
anioły na szczudłach i elfy, po-
jawi się też żywa szopka.

Patronat t medialny nad Miejską 
Wigilią w Milanówku objęły „Ga-
zeta WPR” i portal WPR24.pl. [EL]

Atrakcyjna Miejska Wigilia 

Poniedziałkowa (12 grudnia) inter-
wencja Zbigniewa Stonogi w Prusz-
kowie skończyła się zatrzymaniem 
przez policję 42-letniego mężczy-
zny, podejrzanego o namawianie 
14-latki na „seks-spotkanie”. – Ra-
zem z Damianem Cichockim jeste-
śmy w Pruszkowie przy ul. Tadeusza. 

To tutaj przez ostatnie dwa dni męż-
czyzna umawiał się na seks z 14-lat-
ką. Miał też przyprowadzić swojego 
kolegę. Policja jest już na miejscu,  
a my za chwilę pójdziemy złożyć 
zeznania  – relacjonował na swoim 
facebookowym profilu Zbigniew 
Stonoga. Interwencja  zakończyła 

się zatrzymaniem 42-latka. – Jest on 
podejrzany o usiłowanie spotkania 
o charakterze seksualnym z mało- 
letnią dziewczynką, czyli o czyn z art.  
200a par. 2 Kodeksu Karnego – po-
wiedziała nam st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.  [EL]  

P R U S Z K Ó W

Po interwencji Stonogi 
zatrzymano 42-latka
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Hipermarket Jerozolimskie
ul. Jutrzenki róg Al. Jerozolimskich

tel. 22 339 31 00

fax 22 339 31 02

dojazd autobusami 
127,178,187,191, 517, 717
dojazd kolejką
stacja W-wa Raków

127,178,187,191, 517, 717

www.jerozolimskie.e-leclerc.pl

godziny otwarcia:
pon. - czw. 8.00 - 21.30
pt. - sob. 8.00 - 22.00
niedz. 9.00 - 20.00

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Oferta ważna od  16.12. do  18.12.2016 r.

1 kg

5,99
9,99

Twaróg 
sernikowy
Zott

PRODUKT
POLSKI

1 szt.

3,99
7,15

Majonez Babuni
Hellmann’s
420 ml
cena za 1 litr = 9,50

1 szt.

4,85
8,99

Masa makowa
Helio
850 g
cena za 1 kg = 5,71

1 szt.

4,49
5,89

Olej Wielkopolski
1 litr

1 kg

19,99
29,55

Ser Boryna
Ceko

1 kg

6,99
9,59

Pierogi 
z kapustą i grzybami
Virtu

1 szt.

6,89
9,29

Zupa grzybowa
Hortex
450 g
cena za 1 kg = 15,31

1 szt.

9,99
14,45

Łosoś wędzony
SuperFish
100 g
cena za 1 kg = 99,90

1 kg

2,95
4,99

Mandarynki
kraj pochodzenia: Hiszpania

1 kg

15,99
19,49

Pierś z kurczaka wolno 
gotowana Krakus
Animex

1 kg

25,99
31,99

Udziec wołowy bez kości
kraj pochodzenia: Polska

1 kg

34,99
49,99

Pastrami wołowe 
Premium
Łuków
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N A D A R Z Y N
Wkrótce przy Urzędzie Gminy w Na-
darzynie pojawi się paczkomat. Dzię-
ki temu mieszkańcy nie będą musieli 
już korzystać z urządzeń w Pruszko-
wie czy Jankach. Przy pomocy pacz-
komatów można nadawać i odbierać 
przesyłki. Jest to tzw. system auto-
matycznych skrytek pocztowych. To 

innowacyjny projekt stworzony przez 
fi rmę InPost. Mamy dobre informacje 
dla mieszkańców gminy Nadarzyn. 
Niebawem przy urzędzie miejskim 
pojawi się paczkomat. – Liczymy, że 
ułatwi to mieszkańcom odbieranie 
i nadawanie przesyłek. Nie trzeba już 
będzie odbierać ich na poczcie, stać 

Paczkomat będzie 
także w Nadarzynie

w kolejce czy umawiać się z kurierem 
(...) Paczkomat przy ul. Mszczonow-
skiej 24 najprawdopodobniej zacznie 
funkcjonować od stycznia 2017 ro-
ku – napisano na Facebooku gmi-
ny Nadarzyn. Urządzenie będzie 
czynne 24 godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu. [SD]  
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Przekazanie kluczy
do centrum dialogu

 Anna SOłTysiak 

P R U S Z K Ó W
Zamiast uroczystego 
przecięcia wstęgi, było 
symboliczne przekazanie 
kluczy. W taki sposób 
starosta pruszkowski 
Maksym Gołoś 
zainaugurował działalność 
Centrum Dialogu 
Społecznego. 

C zym będzie się zaj-
mować wspomniane 
centrum? To miejsce 
stworzone z myślą 

o organizacjach pozarządowych 
i osobach, które chcą stworzyć 
coś dla lokalnej społeczności. 
Lokal przy ulicy Drzymały 5 bę-
dzie miejscem na warsztaty, 
spotkania, szkolenia. Tu wła-
śnie mają się rodzić nowe akcje 
i wydarzenia. Podobne centra 
działają już na terenie rozma-
itych gmin. CDS w Pruszkowie 
to pomysł nowatorski, bo jego 
zasięg obejmuje nie jedną gmi-
nę, a cały powiat.

W trakcie inauguracyjnego spo-
tkania starosta pruszkowski oraz 
społecznicy podpisali „Deklara-
cję dobrej woli, dialogu i współ-
pracy” – Dziś mija dokładnie rok 
odkąd zostałem starostą powia-
tu pruszkowskiego. Pamiętam, że 
gdy obejmowałem to stanowisko 
zadeklarowałem i staram się tego 
twardo trzymać, że będę bardzo 
duży nacisk kładł na dialog spo-
łeczny – mówił starosta Maksym 
Gołoś. – Centrum Dialogu Spo-
łecznego jest efektem wielu prze-
myśleń, prac wizyt studyjnych 

i bardzo kompleksowego podej-
ścia do trzeciego sektora i dialogu 
społecznego. Oprócz tego miej-
sca, które udało się stworzyć i dziś 
ofi cjalnie otwieramy możemy się 
pochwalić inicjatywą uchwało-
dawczą, która została wpisana 

do statutu powiatu pruszkow-
skiego, inicjujemy prace zwią-
zane z powołaniem powiatowej 
rady rozwoju, w której rezerwu-
jemy miejsce również dla orga-
nizacji pozarządowych – dodał.

Centrum Dialogu Społeczne-
go to nie tylko miejsce w którym 
spotykać się będą członkowie po-
szczególnych stowarzyszeń. Spo-
łecznicy mogą również liczyć na 
wsparcie merytoryczne przy po-
zyskiwaniu środków na działal-
ność czy zdobywaniu sponsorów. 
Tu mogą wymieniać się doświad-

czeniami i wzajemnie wspierać 
swoje pomysły. – Jeżeli to miejsce 
będzie puste i nie będzie praco-
wać utraci ono sens swojego ist-
nienia. Ale głęboko wierzę w to, że 
ten pomysł jest dobry i się spraw-
dzi – zaznaczył starosta Gołoś.

– Głęboko wierzę w to, że ten 
pomysł jest dobry i się sprawdzi 
– powiedział Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski
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Ośrodek przy ul. Drzymały zainaugurował działalność

Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
12 grudnia późnym 
popołudniem kierowca 
busa uszkodził 
ograniczniki przed 
tunelem w ciągu 
ul. Bałtyckiej w Grodzisku 
i odjechał z miejsca. 
Poszukiwała go policja.

I nformację o tym zdarze-
niu otrzymaliśmy od czy-
telnika. – Jak co kilka dni 
jakiś samochód uszkadza 

tunel w Grodzisku Mazowieckim. 
Tym razem to samochód dostaw-
czy, którego kierowca uciekł. Nie-
stety, zamontowane tam kamery 
podobno nie zarejestrowały ta-
blic rejestracyjnych i nikt go już 
nie namierzy. A tunel znowu ma 
uszkodzone skrajnie. Może ktoś 
odpowie na pytanie czemu kame-
ry zainstalowane za bardzo du-
że pieniądze w żaden sposób nie 
spełniają swojego zadania? – czy-
tamy w wiadomości nadesłanej 
na skrzynkę kontakt@wpr24.pl.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy 
o godzinie 17.40. Bus uszkodził 
barierki i odjechał. Nie udało 
nam się ustalić jaki to dokładnie 

pojazd – mówiła asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych z Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. – Pytanie o ka-
mery monitoringu nie jest do 
nas, nie my je instalujemy i ob-
sługujemy. Bardzo bym nam 
pomogły, gdyby nagrały tę sy-
tuację – dodaje.

Z pytaniem o przydatność 
kamer i uszkodzenie tunelu 
zwróciliśmy się do władz Gro-
dziska. – Urządzenia rejestrują, 
wszystko wiemy, łącznie z tym 
kto gdzie wjechał – zapewnia 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska. I nie kryje 
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irytacji: – Trzeba być debilem, 
żeby się pchać do tunelu tak 
oznakowanego, tak oświetlone-
go. Specjalnie zamontowaliśmy 
migające światło ostrzegające, że 
tam jest 2,5 metra wysokości. Tu-
nel jest przeznaczony dla samo-
chodów osobowych, po to, żeby 
tiry nie wjeżdżały do centrum 
miasta. Gdybym wiedział, że bę-
dę przeżywał taki stres związa-
ny z tym tunelem, to tam byłby 
przejazd kolejowy.

Jak dodaje burmistrz Bene-
dykciński, gmina będzie docho-
dzić odszkodowania od spraw-
cy uszkodzeń. [EL]

Tunel uszkodzony, sprawca odjechał
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Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNU  
Z UPRAWNIENIAMI 

 NA WÓZKI WIDŁOWE
Miejsce pracy: Sokołów, ul. Sokołowska

Obowiązki:
•  Obsługa magazynu zgodnie z wytycznymi.
• Przyjęcie towaru, rozładunek i załadunek samochodu za pomocą wózka 

widłowego czołowego lub bocznego.
• Inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:
•  Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Chęć nauki i umiejętność pracy zgodnie z instrukcjami.
• Wymagane posiadanie uprawnień na prowadzenie wózków widłowych.
• Wymagane posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej

Oferujemy:
•  Prace w renomowanej firmie z wieloletnim doświadczeniem.
• Uczciwe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową.
• Możliwość rozwoju w strukturach firmy.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Przyjazną atmosferę w pracy.
• Możliwość pracy w nadgodzinach.

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych  
osobowych oraz nr referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać  

na adres: i.kaminska@dkpartner.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. 8.00-16.00 pod numerem 
telefonu 22 213-87-71, 601-430-453

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ŚWIĘTA ZA PASEM 

III JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH 
I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO 

17 grudnia, godz. 17:00 KOPCIUSZEK - bajka baletowa
występują: Młody Balet Polski

18 grudnia, godz. 16:00 Z KOLĘDĄ PRZEZ ŚWIAT
koncert zespołu Turliki 
z Zakopanego

WSTĘP NA JARMARK BEZPŁATNY

17-18 grudnia 2016
godz. 11:00 - 19:00

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl

W odpowiedzi na 
publikacje, jakie 
ostatnio ukaza-
ły się w lokalnych 

mediach, a które odnoszą się do 
zarzutów postawionych przez Bur-
mistrza Podkowy Leśnej – Artu-
ra Tusińskiego wobec władz po-
wiatu odnośnie braku inwesty-
cji w mieście, to należy uznać je 
za bezzasadne. 

Należy zauważyć, że postawio-
ne przez Burmistrza Miasta Ogro-
du zarzuty są w znacznej mierze 
grą na nastrojach społecznych i są 
działaniami obliczonymi na wzbu-
dzeniu zainteresowania opinii pu-
blicznej i zgromadzeniu kapitału 
politycznego na kolejne wybory sa-
morządowe. Czy w związku z tym 
nastrojami społecznymi można ot 
tak żonglować? 

„Pijarowskie” 
wypowiedzi Burmistrza
W takiego typu wypowiedziach, 
luźnych tezach, które czytamy 
w mediach oraz na blogu wyraź-
nie widać pijarowską grę, która 
poparta liczbami i zestawieniami 
jest próbą dzielenia mieszkańców, 
którzy tym samym stają się narzę-
dziami „wojenki”, którą Pan Bur-
mistrz pragnie publicznie toczyć: 
„W momencie gdy odejdzie jakaś 
część procentowa mieszkańców to 
powiat zostanie rozparcelowany, 
ponieważ nie ma ekonomiczne-
go uzasadnienia, by taki istniał”.

Nie najlepszym pomysłem jest 
również dzielenie mieszkańców 
na „naszych” i „ nie naszych” i pró-
ba rozwiązywania sztucznie two-
rzonych konfl iktów ze względu na 

zasobność mieszkańców i ilość od-
prowadzanych podatków. 

Może bardziej powinniśmy się 
skupić na dzieleniu się wspólną 
pracą, staraniami w kierunku te-
go co najcenniejsze, a więc jeszcze 
bardziej wzmożonymi, wspólnymi 
działaniami na rzecz poprawy wa-
runków życia wszystkich mieszkań-
ców powiatu? 

W demokratycznych wyborach, 
jakie miały miejsce 2 lata temu, zo-
staliśmy wybrani wolą mieszkań-
ców, nie by prowadzić konfl ikty, nie 
by dzielić, ale by zjednoczyć swoje 
siły i być odpowiedzialnymi za to 
co nas otacza, aby gminy, miasta 
i powiat stale się rozwijały. 

Bogatsi – biedniejsi?
Powiat jest strukturą samorządową, 
która w założeniu  realizuje zbiorowe 
potrzeby mieszkańców. To, że wła-
dze powiatu nie podejmują żadnych 
działań i inwestycji jest nieprawdą. 

Podkowianie, jak i inni mieszkań-
cy naszego powiatu mają takie samo, 
niezbywalne prawo do korzystania 
z usług jednostek, znajdujących się 
na jego terenie, one są wspólne dla 
wszystkich. Mam tu na myśli: Szpi-
tal Zachodni im. św. Jana Pawła II, 
szkoły  ponadgimnazjalne, szkołę 
specjalną, Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną, Publiczne Ogni-
sko Plastyczne, Powiatowy Urząd 
Pracy, Muzeum im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów w Stawisku, fi -
nansowanie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Podkowie 
Leśnej. Wszyscy mieszkańcy korzy-
stają na równi z tego co dostępne, 
nie tylko w danym mieście. 

Dane statystyczne szpitala wska-
zują, że od 1 stycznia do 30 listopada 
2016 roku, 1157 Podkowian korzy-
stało z usług placówki. Są to dane, 
które obejmują zarówno te osoby, 
które zostały przyjęte na oddziały 
szpitalne – 753 pacjentów oraz na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) 
– 434 pacjentów. 

Podział mieszkańców ze wzglę-
du na poniesione koszty i wnoszo-
ne podatki nie odnosi się do jakości 
świadczonych usług, które dla każ-
dego mieszkańca są na tym samym 
poziomie. 

Być może ostatnimi dniami zin-
tensyfi kowana obecność w me-
diach jest próbą odwrócenia uwagi 
od braku dostatecznych  środków 
fi nansowych na inwestycje drogo-
we w budżecie Podkowy Leśnej na 
2017 rok w wysokości 2. 669.000 
tys. (łącznie z projektami) przy za-
planowanym kredycie w wysoko-
ści 1. 812.000 tys. złotych. 

Pragnę zwrócić uwagę, że Pan 
Burmistrz obejmując swój urząd 
zastał w mieście:
-  rozbudowaną o dodatkowe sale 

i halę sportową szkołę,

-  wyremontowany ze środków 
unijnych Pałacyk „Kasyno”,

- wybudowaną sieć wodną i ka-
nalizacyjną,

-  rozpoczęte gminne inwesty-
cje drogowe,

-  wybudowaną sieć wodną i ka-
nalizacyjną,

- wyremontowany budynek urzędu 
miejskiego, w którym pełni swo-
ją zaszczytną funkcję społeczną.

W kampanii wyborczej w 2014 roku, 
Pan Burmistrz obiecał, że poczyni 
starania odnośnie budowy dróg i mo-
dernizacji infrastruktury drogowej 
w nowoczesnych technologiach. Mi-
nęła już połowa kadencji i widoczny 
jest brak postępu w tej dziedzinie. 

Władze powiatu działają zgodnie 
z prawem i zawsze jesteśmy otwar-
ci na dialog, współpracę, która ma 
służyć przede wszystkim poprawie 
warunków życia wszystkich miesz-
kańców. Żadna z decyzji wydanych 
przez powiat w zakresie gminnych 
inwestycji drogowych nie została 
uchylona i nie stwierdzono nieważ-
ności przez organ drugiego stop-
nia (odwoławczy).

Brak woli spotkania?
Z inicjatywy władz powiatu 8 gru-
dnia 2016 roku zorganizowaliśmy 
spotkanie, na które zaprosiliśmy 
do rozmów Pana Burmistrza, 
Przewodniczącego Rady Miasta, 
by wyjaśnić sytuację, przepro-
wadzić merytoryczną dyskusję. 
Z przykrością muszę stwierdzić, 
że nikt  z przedstawicieli władz 
Podkowy Leśnej nie wyraził woli 
bezpośredniego spotkania i wy-
jaśnienia spornych kwestii. Za-
proponowaliśmy więc wskazanie 
konkretnego terminu odpowied-
niego dla władz Podkowy Leśnej 
– nie otrzymaliśmy żadnej infor-
macji zwrotnej.

W odpowiedzi natomiast Pan 
Burmistrz udziela kolejnych wy-
powiedzi do lokalnej gazety. Pozo-
staje więc również luźna dywagacja 
– skąd te obawy przez bezpośred-
nim spotkaniem, merytoryczną 
dyskusją i komunikacją? Pan Bur-
mistrz w jednej ze swoich ostat-
nich wypowiedzi stwierdza: „Jeśli 
powiat nie zacznie działać zgod-
nie z prawem i nie zacznie sza-
nować podkowian to dalej będę 
stawiał takie pytania i tezy”. Ja po-
stawię również: Czy taka odmowa 
zaproszenia do rozmów, które do-
tyczą przyszłości mieszkańców jest 
wyrazem szacunku?  

„Janosikowe” 
a możliwość wykonywa-
nia  statutowych zadań
Warto zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną istotną kwestię, która doty-
czy fi nansów i budżetu. Otóż po-
wiat zobowiązany jest odprowadzać 
znaczną część dochodów do budżetu 

państwa tzw. „janosikowego”. Dla 
powiatu ”janosikowe” w 2016 roku 
wynosi 9.990.958 tys. zł, co stanowi 
28% dochodów podatkowych. „Ja-
nosikowe”, które powiat jest zobo-
wiązany odprowadzać  jest wprost 
proporcjonalne do dochodów, ja-
kie wpływają do budżetu z Podko-
wy Leśnej. Ustawowy obowiązek 
zmusza do tych wpłat, ale nie mó-
wi natomiast skąd te pieniądze 
powiat ma pozyskać. Nie bez zna-
czenia jest to dla samych mieszkań-
ców, gdzie ograniczenia dotyczą 
chociażby wykonywania nowych 
dróg, rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury drogowej, utrzy-
mania szpitala, szkół, jednostek 
pomocy społecznej. Subwencja 
jest rozdzielana bez jakiegokol-
wiek związku z dochodami powiatu. 
To naprawdę duże obciążenie dla 
powiatu i w związku z tym ograni-
czona możliwość „spektakularnych” 
inwestycji, których się oczekuje.

 Faktem jest, że Podkowa Leśna 
jest jednym z lepiej rozwijających 
się miast w naszym powiecie, a od-
prowadzane podatki i ich większa 
ilość podyktowane są lepszą po-
zycją w stosunku do innych miast 
i gmin. Unikałbym jednak porów-
nań i używania argumentów od-
nośnie czy ktoś sobie poradzi bez 
kogoś, czy przetrwa.

 
Pełna akceptacja 
woli mieszkańców
Władze powiatu są przeciwne 
wszelkim podziałom, w tym tak-
że administracyjnym, ale pragnę 
podkreślić, że  w pełni zaakceptują 
wolę mieszkańców korzystających 
z pełni praw demokratycznych. 

 Czy to kolejna próba dzielenia?
Powiat odpowiada na zarzuty burmistrza Tusińskiego

P R O M O C J A
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W Komendzie Stołecznej Policji 
odbyło się przekazanie ponad 90 
nowych radiowozów. Dwa z nich 
trafi ły już do jednostki w Brwino-
wie. – 6 grudnia doszło do przeka-
zania dwóch oznakowanych po-
jazdów, opla corsy i kii cee'd – mówi
 st. asp. Marzena Dąbrowska z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Fizycznie dwa nowe nabyt-
ki są już w Brwinowie od jakiegoś 
czasu. – Pierwszy przyjechał na po-
czątku października i jest już  w służ-
bie. To samochód patrolowy,  z więk-
szą mocą silnika. W listopadzie 
dotarł opel corsa, kupiony z myślą 

o dzielnicowych, którzy nie muszą 
się szybko przemieszczać. Początko-
wo wydawało mi się, że to maluteń-
ki samochód, ale policjanci bardzo 
go sobie chwalą – wyjaśnia Arka-
diusz Kosiński, burmistrz Brwino-
wa. Gmina z własnej kieszeni doło-
żyła 55 tys. zł. [EL]  

B R W I N Ó W

Dwa nowe radiowozy 
dla brwinowskiej policji

Reklama

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

PKO BANK POLSKI

Pragniemy serdecznie podziękować
za zaufanie i współpracę w minionym roku
wszystkim naszym klientom
i Przyjaciołom
oraz
życzyć pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku zdrowia i sukcesów 

Zapraszamy do dalszej współpracy obecnych 
i nowych klientów

R E G I O N
WKD poinformowała, 
że od 1 stycznia 2017 r. 
wzrosną ceny biletów 
okresowych. Ile podrożeją?

M ożna było się 
tego spodzie-
wać. Przewoź-
nik wprowadził 

niedawno kosztowne moder-
nizacje na swojej linii – nowe 
pociągi i zmianę napięcia sieci 
trakcyjnej na 3000V. Pozwo-
liło to na zwiększenie liczby
połączeń zarówno w dni po-
wszednie, jak i w weekendy 
oraz święta. Ponadto pocią-
gi pojadą nie tylko częściej, 
ale i szybciej.

Ostatnią zmianę w cenach 
biletów WKD wprowadziła 
1 stycznia 2013 r. Przykładowo 
za tygodniowy bilet na trasie 
Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska – Warszawa Śródmieście 
WKD trzeba było zapłacić nie 
63 zł, ale już 70 zł. Wówczas 
wartość biletu miesięcznego 
wzrosła ze 176 zł do 196 zł. Ta-
kie ceny utrzymają się do koń-
ca tego roku.

Posługując się tym samym 
przykładem długości tra-
sy po nowym roku cena bi-
letu tygodniowego wzrośnie 
o 8 zł (do 78 zł), a miesięcznego 
o 20 zł (do 216 zł). Ile dokładnie 
zapłacimy za resztę okreso-
wych biletów? Szczegóły znaj-
dziecie na stronie wkd.com.pl.

Pocieszeniem dla pasażerów 
korzystających z WKD jest to, że 
bilety jednorazowe pozostaną 
na tym samym poziomie. [SD]

WKD podniesie 
ceny biletów
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z rowerem na ramieniu
R O Z M O W A

JAROSŁAW WOLCENDORF, 
mieszkaniec Brwinowa, 
brał udział w Mistrzostwach 
Świata Masters 
w Kolarstwie Przełajowym 
w Mol w Belgii. Wyścig 
zakończył na 11. pozycji. 
Nam opowiada m.in. 
o wrażeniach z imprezy.

Jak wyglądały Mistrzostwa 
Świata w Mol?
– Wyścig rozgrywał się na rundzie 
o długości 2864 metrów, bardzo 
trudnej technicznie, z dużą ilo-
ścią podbiegów po piasku (wyścig
rozgrywany jest na plaży jezio-
ra Zilvermeer). Trasa przygoto-
wana doskonale pod każdym 
względem. W mojej kategorii wie-
kowej, Masters I (35-39 lat) mia-
łem do przejechania 50 minut,
6 okrążeń trasy. W swoim wyści-
gu, po doskonałym początku i pro-

wadzeniu przez pierwsze 2 rundy, 
ostatecznie (po kilku błędach) za-
jąłem bardzo dobre, 11-te miejsce. 

Trasa nie była łatwa…
 – Wielokrotnie rozgrywane były 
tam puchary świata oraz mistrzo-
stwa świata. Główną trudnością 
tej trasy jest piasek o głębokości 
dochodzącej do 40 cm. Odcinki 
nieprzejezdne wymagały biegania 
z rowerem na ramieniu po stro-
mych i piaszczystych wydmach. 
Trasa wymagająca dobrej kon-
dycji, olbrzymiej płynności ze 
względu piach i nie wybacza-
jąca najmniejszego błędu. Ro-
wery trzeba mieć dwa. Jeśli na 
trasie panują błotniste warunki, 

to w boksie technicznym obsłu-
ga może rower umyć i zawodnik 
może go wymienić na czysty, lek-
ki. Mamy też kilka kompletów kół 
z różnego rodzaju ogumieniem 
i specyfi cznymi przełożeniami. 

Wszystko po to, by dostosować 
rower jak najlepiej do panują-
cych warunków.

Trudna trasa wymaga porząd-
nego sprzętu. ..
– Dobrej klasy rower do wyścigów 
przełajowych waży w granicach 
7,5 kg, a kosztuje tyle, ile średniej 
klasy samochód.

Jaki był poziom zawodów?
– Jest tak, że zawodnicy przygo-
towują się wyłącznie na ten jeden 
start. Bo to mistrzostwa świata. 
Startowali byli kolarze zawodo-
wi, ludzie którzy np. w kadrze 
Stanów Zjednoczonych nie zmie-
ścili się do składu najmocniejszej 

kategorii Elita. Poziom mojej ka-
tegorii wiekowej (35-39 lat) jest 
porównywalny z poziomem ko-
larzy polskiej kategorii Elita. Na 
świecie zawodnikom pomaga-
ją też związki kolarskie, dzięki 
czemu organizacja i przygoto-
wanie do najlepszych imprez 
jest na innym poziomie. Mimo 
to Polacy biorący udział w belgij-
skim Mol godnie reprezentowali 
kraj. W swoich kategoriach wie-
kowych zajmowali bardzo wyso-
kie pozycje.

Jest Pan zadowolony z osiągnię-
tego wyniku?
– 11-te miejsce na świecie jest 
dla mnie doskonałym wynikiem. 
Tym bardziej, że był to pierw-
szy mój start na tej trasie. Nie 
wiedziałem czego się spodzie-
wać, ani jak przygotować rower. 
Przyznam jednak, że popełni-
łem kilka błędów przez co stra-
ciłem parę cennych miejsc. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
uda mi się poprawić ten wynik 
i zameldować się w pierwszej 
piątce zawodników. 

Rozmawiał 
SEWERYN DEBIŃSKI

Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
uda mi się poprawić ten wynik 
i zameldować się w pierwszej piątce 
zawodników
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O T R Ę B U S Y
Dobra wiadomość dla 
rodziców maluchów 
z Otrębus i Kań. Gmina 
Brwinów w przyszłym roku 
planuje budowę nowego 
przedszkola w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół przy 
ul. Piaseckiego. 

P rzedsięwzięcie wpisa-
no do projektu bud-
żetu na 2017 r. Potrze-
buje jeszcze akcepta-

cji radnych, ale to najprawdopo-
dobniej wyłącznie formalność. 
Skąd decyzja o budowie przed-
szkola właśnie w Otrębusach? 
– Analizujemy dane ludnościowe 
i liczbę dzieci w poszczególnych 
miejscowościach. W Otrębusach 
i Kaniach w każdym roczniku 
mamy w granicach czterdzie-
stu kilku dzieci. Od 1 września 
2016 r. wszedł obowiązek zapew-
nienia przez gminy miejsc dla 
dzieci 4-letnich. Od 1 września 
przyszłego roku taki obowiązek 
będzie dla dzieci 3-letnich. Jak 
każda gmina stanęliśmy przed 
dylematem. Jeśli nie mamy miejsc 
przedszkolnych musimy albo wy-
budować swoje albo wykupić je 
w placówkach prywatnych. Koszty 
są takie same, ale standard opie-
ki w przedszkolu publicznym jest 
większy. To bezsporne. Patrząc 
na te dane musieliśmy podjąć 
decyzję o budowie. A w Kaniach 
i Otrębusach dzieci jest najwię-
cej – wyjaśnia Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów. 

– W Otrębusach co prawda 
funkcjonuje małe przedszko-
le, ale tylko dla 40 dzieci, tylko 
na dwie grupy – dodaje.

Budynek nowego przedszko-
la pomieści cztery oddziały. 
– Będzie charakterystyczny ar-
chitektonicznie, bo zaprojekto-
wany został podobnie jak szkoła 
w Otrębusach, czyli w kształ-
cie kwadratu z dziedzińcem 
w środku. Oczywiście w du-
żo mniejszej skali. W tym ro-
ku dokonaliśmy jeszcze zmian 
w projekcie uwzględniając roz-
wiązania energetyczne związane 
z odzyskiwaniem ciepła, reku-
peracją, pompami ciepła, aby 
przedszkole było tańsze w eks-
ploatacji. Kosztorys mamy na 
6,5 mln zł. Jesteśmy przygoto-
wani do tego, żeby ogłosić prze-
targ. Chcemy rozpocząć budowę 
jak tylko warunki zimowe ustą-
pią, czyli w marcu lub na przeło-
mie kwietnia i 1 września 2018 r. 
oddać budynek do użytkowania
– mówi Kosiński.

Przedszkole będzie zlokali-
zowane w sąsiedztwie Zespołu 
Szkół. – Za budynkiem gimna-
zjum jest olbrzymi parking. Za 
nim jest miejsce na przedszko-
le. W ten sposób powstanie kom-
pleks oświatowy, ale przedszkole 
będzie osobnym budynkiem, od-
grodzonym, więc nie ma ryzyka, 
że starsi uczniowie będą mieli 
tam wstęp. Z jednej strony piękny 
park, z drugiej łąki, ten teren jest 
naprawdę fantastyczny – twier-
dzi brwinowski włodarz. [EL]

Wybudują nowe przedszkole
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd MieJski w Grodzisku Mazowieckim. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

Pociągiem z Grodziska 
do Krakowa

Od 11 grudnia, dzięki sta-
raniom Grzegorza Bene-
dykcińskiego, burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego 

i mieszkańców naszej gminy oraz przy-
chylności Kolei Mazowieckich wpro-
wadzono nowy rozkład jazdy. Zgodnie 
z nim w weekendy i dni świąteczne po-
ciąg Dragon jadący do Krakowa zatrzy-
muje się w Grodzisku o godz. 7.40, a na 
miejsce docelowe dojeżdża o godz. 10.20. 
W podróż powrotną z Krakowa po-
ciąg wyrusza o 15.48, a w Grodzisku jest 
o godz. 18.15. Dzięki temu można w Kra-
kowie zostać na cały weekend lub w ciągu 
jednego dnia podczas ponad pięciogo-
dzinnego pobytu swobodnie zwiedzić 
najbardziej znane miejsca w Krakowie. 

Nowe połączenie uczciliśmy powi-
talnym tortem, bo zarówno miesz-
kańcy Grodziska Mazowieckiego jak 
i okolicznych miejscowości mają się 
z czego cieszyć. Zachęcamy do podró-
żowania tym pociągiem – im więcej 
osób będzie korzystało z tego połą-
czenia, tym większe szanse na kolejne 
kursy pociągami pośpiesznymi.

Za nami inauguracyjny przejazd pociągu Dragon na trasie 
Warszawa Wschodnia-Kraków z przystankiem 

w Grodzisku Mazowieckim!

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez GminĘ Michałowice. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

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

Rewitalizacja Gminy Michałowice

W l istopadzie br. 
w Urzędzie Gminy
Michałowice od-
był się cykl spotkań 

informacyjnych podczas których 
mieszkańcy zapoznali się z proble-
matyką rewitalizacji oraz różnymi 
aspektami tworzącego się progra-
mu. Spotkania te były możliwością 
pozyskania bezpośrednio od miesz-
kańców opinii w sprawie obszarów, 
które, ze względu na wagę proble-
mów, tam  występujących, wymagają 
interwencji w pierwszej kolejności.

Rewitalizacja, co to jest?
Krótka i dosłowna defi nicja rewi-
talizacji mówi o przywróceniu do 
życia. Rewitalizacja to po prostu 
wyprowadzanie ze stanu kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych. 
To proces, który wymaga kom-
pleksowości w działaniu, łączący 

aktywności wielu podmiotów na 
rzecz lokalnej społeczności, prze-
strzeni, gospodarki i przyczyniający 
się tym samym do trwałego ożywie-
nia obszaru. Program rewitalizacji 
powinien być ściśle skorelowany 
z wizją rozwoju gminy. Właści-
wa diagnoza obszaru z pewnością 
pomoże w doborze odpowiednich 
instrumentów i metod działania, 
dlatego tak ważnym dla Gminy Mi-
chałowice jest zaangażowanie spo-
łeczne w opracowanie „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji”.

Każdy ma wpływ!
Każdy mieszkaniec Gminy Mi-
chałowice może zgłosić pomysł 
na ożywienie tych części gminy, 
w których dzisiaj skupiają się nie-
korzystne zjawiska społeczne, go-
spodarcze i przestrzenne. Aktualnie 
prace nad programem rewitalizacji 

Trwa opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Programu, 
dzięki któremu obszary zdegradowane znajdujące się na terenie gminy zyskają szansę na zmianę i wyprowadzenie 
ich ze stanu kryzysowego.

prowadzone są na dwóch płaszczy-
znach. Po pierwsze opracowanie dia-
gnozy dotyczącej sytuacji w gminie, 
w której wskazane zostaną obszary, 
w stosunku do których istnieje naj-
większa potrzeba odnowy w aspek-
tach społeczno-gospodarczych. 
Kolejnym etapem opracowywania 
programu będzie określenie projek-
tów kompleksowych działań i inwe-
stycji planowanych do realizacji na 

tych obszarach, przez różne podmio-
ty i instytucje, takie jak Urząd Gminy, 
organizacje pozarządowe, podmioty 
gospodarcze i osoby fi zyczne.

Jakie pomysły 
można zgłaszać?
Otóż mogą one dotyczyć zarówno 
całego obszaru rewitalizacji, jak 
i poszczególnych jego fragmen-
tów, bądź też konkretnych miejsc. 

Korzyści płynące z rewitalizacji bę-
dą mogli odczuć mieszkańcy całej 
gminy, jako miejsca, w którym lubią 
mieszkać i z którym się identyfi ku-
ją. Zgłaszane pomysły, z jednej stro-
ny mają spełniać swoją rolę w walce 
z problemami  występującymi na 
zdegradowanych obszarach, z dru-
giej zaś muszą być możliwe do wy-
konania. Program rewitalizacji jest 
szansą na gruntowny remont dla 
wielu ulic, domów, możliwością  za-
gospodarowania przestrzeni uży-
teczności publicznej, np. parków 
i zbiorników retencyjnych, takich 
jak te w Komorowie czy Nowej Wsi. 
Zgłaszane propozycje mogą doty-
czyć wielu problemów i przedsta-
wiać pomysły na ożywienie miejsca, 
w którym żyjemy.

Powodzenie realizacji założeń 
„Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji dla Gminy Michałowice na lata 

2016-2023” otwiera możliwości real-
nej zmiany funkcjonowania obsza-
rów, które uległy degradacji. Jednak 
aby tak się stało potrzebna będzie 
aktywność i wysoki stopień zaan-
gażowania mieszkańców gminy, 
przedsiębiorców, organizacji po-
zarządowych, lokalnych liderów 
w działania prowadzone w ramach 
procesu rewitalizacji.

Zapraszamy Państwa do współ-
tworzenia „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Michało-
wice na lata 2016-2023”.

 
Projekt pn. „Opracowanie Lokalne-
go Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Michałowice na lata 2016-2023” 
współfi nansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej, Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Ogłoszenie o przetargu
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana 
Mazurkiewicza w Pruszkowie ul Partyzantów 2/4 (dalej MSCZ)

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż:

1. ciągnika rolniczego URSUS C-360, Typ S-4003, pojemność 3121 cm³, 
moc – 38,2 kW. Cena wywoławcza – 4.500,00zł;;

2. samochodu Polonez TRUCK LB 1,9D z 2001r., odmiana pick-up, 5-cio 
biegowa skrzynia biegów manualna. Cena wywoławcza – 1.700,00zł;

3. wózek MELEX W GF-22R z 1991r, silnik prądu przemiennego, 
prostownik zewnętrzny 48V, skrzynia aluminiowa o ładowności 
250kg. Cena wywoławcza – 900,00zł;

4. wózek podnośnikowy WW-1217, WAP-43-0122 z 1989r, udźwig 
1250kg, waga wózka 2180kg, wymiary wideł 40x100x800mm. Cena 
wywoławcza – 1.200,00zł;

Pojazdy można oglądać w siedzibie MSCZ, po wcześniejszym uzgod- 
nieniu terminu oględzin.
Osoba do kontaktu: Dariusz Pisarski, 
tel.: 691-901-723 w godzinach 8.00 – 14.30;
Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać w sie- 
dzibie MSCZ w Kancelarii do dnia 03.01.2017 r., do godz. 11.30.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2017 r. o godz. 12.00 
w siedzibie MSCZ przy ul. Partyzantów 2/4, w pokoju nr 14 piętro I 
(Budynek Dyrekcji).
Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
W przypadku gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę istnieje możliwość 
ustnego podwyższenia  swojej oferty.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.

Syndyk masy upadłości Zofii Majchrzak, w postępowaniu 
upadłościowym, sygn. akt X GUp 555/15 obwieszcza o prze- 
targu na sprzedaż udziału w wysokości (1/2) w prawie wła-
sności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położo-
nej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Słonecznej 8, dla 
której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi 
księgę wieczystą nr WA1G/00068007/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 216.125,00 zł (dwieście 
szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 09 stycznia 2017 roku. Oferty należy skła-
dać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. War- 
szawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A 
lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi 
(decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej 
terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysoko-
ści 22.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania 
wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2017 roku o godz. 9:45 
w gmachu Sądu w sali nr 14. 

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nie-
ruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st.  
Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościo-
wych i  restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz  
w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, adres 
email: oferty@wydrzynska.com.pl

OGŁOSZENIE
Starosty Grodziskiego

z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o pub- 
licznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1867), Starosta Grodziski zawiadamia o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projekt „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grodziskiego”. 
Projekt dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego 
ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w Punkcie Obsługi 
Mieszkańca oraz Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu 
Grodziskiego, ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, jak 
również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego pod adresem:   
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/
Opinie do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie w formie 
pisemnej na specjalnie przygotowanym formularzu zamieszczonym  
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 
Grodziskiego.
Opinie można składać do dnia 9 stycznia 2017 r. osobiście 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego lub pocztą 
na adres: ul.  Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
starostwo@powiat-grodziski.pl wpisując w  tytule „plan 
transportowy - opinie”.
Przesłane lub złożone w terminie opinie zostaną poddane analizie, 
a w przypadku uznania ich za zasadne i możliwe do zrealizowania, 
uwzględnione w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla powiatu grodziskiego”.

Ogłoszenie

Pieniądze nie grają,  
ale są potrzebne

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
Lider Pruszków to sportowa 
wizytówka miasta. 
Koszykarki coraz lepiej 
radzą sobie na parkietach 
I ligi, a działacze i trenerzy 
starają się załatać dziury 
w budżecie. Liczą na 
pozyskanie sponsorów.

W poprzednim sezo-
nie Liderki awan-
sowały do fazy 
play-off i w pierw-

szej rundzie wyeliminowały fawo-
ryzowany Grot Alles Pabianice. 
Marsz pruszkowianek powstrzy-
mał AZS Poznań. Sportowo Lider 
wyglądał dobrze, ale na horyzoncie 
pojawiły się problemy finansowe 
i organizacyjne. Kłopoty sprawiły, 
że klub musiał zacisnąć pasa. Z ze-
społem pożegnało się kilka zawod-
niczek, m.in. Anna Dąbek, która 
wyróżniała się na parkietach I ligi. 

Trener Jacek Rybczyński miał 
prawdziwy ból głowy. Musiał dwa 
razy oglądać każdą złotówkę i se-
zon zaczynał z 10 zawodniczka-
mi. Po trzech miesiącach można 
powiedzieć, że zespół wykonał 
fantastyczną pracę. Lider zaj-
muje 4. miejsce w tabeli, wygrał 

i grały w szczytnym celu. Klub mu-
si płacić pensje, podatki, a w przy-
padku zawodniczek przyjezdnych 
opłacać również mieszkanie. Mó-
wimy o kwotach 25-35 tys. zł za se-
zon za jedną koszykarkę. Nie da się 
ukryć, że jest ciężko, ale obracamy 
się wokół tego, co mamy. Powolut-
ku idziemy do przodu i myślę, że 
skok jakościowy zespołu jest już 
widoczny – dodaje.

Liderki godnie reprezentu-
ją Pruszków, mają wiernych ki-
biców, ale zarząd klub i sztab 
szkoleniowy nadal szukają możli-
wości pozyskania kolejnych spon-
sorów. – Lider to jedyny żeński 
klub w okolicy grający na pozio-
mie pierwszoligowym. Na nasze 
mecze przychodzi wielu kibiców 
i sympatyków nie tylko z same-
go Pruszkowa. Cieszymy się, że 
tak właśnie się dzieje i staramy się 
jak najlepiej reprezentować nasze 
miasto. Jesteśmy otwarci na każ-
dą formę pomocy i chęci współ-
pracy.  Bardzo ciężko jest znaleźć 
sponsorów, a przecież każdy do-
datkowy wpływ do kasy klubu, to 
wzrost poczucia stabilizacji, szan-
sa i możliwość dalszego rozwo-
ju. Zachęcam więc i zapraszam 
do współpracy wszystkich, któ-
rzy chcieliby nam pomóc – ape-
luje Jacek Rybczyński.

sześć spotkań, przegrał cztery. 
– Trzy miesiące wspólnej pracy 
przynoszą efekty. Zawodniczki 
coraz lepiej rozumieją się na bo-
isku, a przede wszystkim słuchają 
moich uwag i realizują zalecania. 
Myślałem, że po 10 meczach bę-

dziemy mieli lepszy bilans. Liczy-
łem na 8-2. W niektórych meczach 
mroczność zawitała do głów za-
wodniczek i przydarzyły się wpad-
ki z Łomiankami czy Bydgoszczą 
– przedstawia Jacek Rybczyński. 
Widać, że zespół tworzy monolit. – 
Od początku panuje dobra atmos-
fera. W trakcie sezonu dołączyły 

do nas nowe zawodniczki i szyb-
ko zaaklimatyzowały się w klubie. 
Zarząd i sztab szkoleniowy zapew-
niają nam dobre warunki – mó-
wi Daria Doga, kapitan drużyny.

Szkoleniowiec ma większe 
możliwości rotowania składem. 

W ostatnim czasie do zespołu dołą-
czyły Agata Ostrowska i Katarzyna 
Agnieszczak. – Mamy perspekty-
wy kolejnych sponsorów na nowy 
rok, więc zatrudniliśmy dwie ko-
szykarki – zaznacza Rybczyński. 
Ale każdy medal ma dwie strony. 
– Nie ma tak, że wolontariuszki 
będą przyjeżdżały do Pruszkowa 

Zarząd Lidera Pruszków nadal szuka kolejnych sponsorów
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Po trzech miesiącach można powiedzieć, 
że zespół wykonał fantastyczną pracę

Ż A B I A  W O L A
Policjanci z Grodziska  
wraz z inspektorami 
Państwowej Inspekcji 
Weterynaryjnej  
z Pruszkowa ujawnili 
nielegalną ubojnię  
w Żabiej Woli. 

N iebadane mięso mogło 
trafiać bezpośrednio 
do sprzedaży – poin-
formowała asp. szt. 

Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy grodziskiej komendy policji.

8 grudnia policjanci oraz in-
spektorzy postanowili spraw- 
dzić wcześniej uzyskaną infor- 
mację w sprawie nielegalnego 
uboju i „rozbioru” mięsa na te-
renie gminy Żabia Wola. Donie-
sienia okazały się prawdziwe. 
Na jednej z posesji znaleziono 
kilka dołów, w których zako-
pywano mięsne odpady. Nato- 
miast w budynku ujawniono tu-
sze zwierzęce, a w bagażniku 
auta worki z mięsem przygo-
towanym do sprzedaży.

Nie były to małe ilości... – Pra- 
cownicy inspekcji weterynaryj- 
nej zabezpieczyli ponad 1,4 tys. ki-
logramów mięsa końskiego i wie-
przowego oraz odpadów, które 
zostały przekazane do utyliza-
cji – podkreśla asp. szt. Kata-
rzyna Zych. – Funkcjonariusze 
ujawnili, że prace w ubojni wy-
konywane były w bardzo złych 
warunkach sanitarnych, nie-
właściwymi narzędziami i w po- 
mieszczeniu pozbawionym po-
sadzki i bieżącej wody. Ponadto 
mięso przygotowane do sprze-
daży nie było poddawane obo- 
wiązkowym badaniom – dodała.

Materiały zebrane w tej spra-
wie trafią do prokuratury. Zos- 
tał też powiadomiony powiato-
wy inspektor sanitarny.

Policjanci apelują, by nie ku-
pować mięsa z niesprawdzo-
nych źródeł. Nie powinniśmy 
sugerować się wyłącznie niską 
ceną. Warto zwrócić szczególną 
uwagę na to, co kupujemy żeby 
później nie narazić się na utra-
tę zdrowia. [SD]

Nielegalna ubojnia, 
uważaj na mięso...
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wykona program „Będą Zmiany...”. 
Warto na występ zabrać paczkę 
chusteczek, żeby ocierać płynące ze 
śmiechu łzy. Laskowik to gwarancja 
wysmakowanego humoru. Miejsce: 
Kino Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, ulica Spółdzielcza 9. 
Bilety: 80-100 zł. [JM]  

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Zenon Laskowik od lat nas rozśmie-
sza. Tym razem ten znany artysta 
kabaretowy wystąpi w Centrum 
Kultury w Grodzisku. Większość  
kojarzy Laskowika z niezmiernie 
popularnym kiedyś poznańskim ka-
baretem „Tey”. Lata płyną, a 71-let- 
ni satyryk wciąż znajduje się na  

topie. Polska publiczność go uwielbia  
i z utęsknieniem czeka na kolejne 
występy. 28 grudnia o godz. 20 La-
skowik zaprezentuje się na scenie 
w Grodzisku Mazowieckim. Wraz 
z Kabareciarnią w składzie Jacek Fe-
dorowicz, Grzegorz Tomczak, Jacek 
Skrzypczak i zespołem Telemenele 

Laskowik jak zwykle 
rozbawi publiczność
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 ► Biuro rachunkowe zatrudni emerytkę 
na ½ etatu. Wymagana znajomość 
prawa pracy, obsługa programu 
„Płatnik” 602-370-417 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► FREZER -MONTAŻYSTA-PRODUKCJA 
MASZYN PAKUJĄCYCH- PĘCICE MAŁE 
K/JANEK tel. 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu 

Kelnera/kę, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503-164-828 

 ► Panią do pracy w gastronomii 
Pruszków 601 255 655 

 ► Podnajmę stanowisko manicure/
/pedicure kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 608-69-69-29

Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
501-359-517

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią 
na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone 
lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Auto-moto – kupię
 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

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

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 

serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, zakładanie 
trawników, ochrona roślin (w tym 
róż); 512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Ginekolog 791 949 970 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, szybko 
i solidnie, 788 882 780 

 ► Malowanie, remonty, glazura 
518 970 605 

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Dam pracę

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

 ► Sprzątanie biur i pomieszczeń 
socjalnych w Sokołowie k. Janek 
w godz. 6-13, 504-204-700 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, weekendy 
w domu Tel.798-365-748 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń na sieci 
sanitarne zewnętrzne, 601 304 833 

 ► Zatrudnimy pracowników do sprzątania 
klatek schodowych we wspólnotach 
mieszkaniowych. Lokalizacja: Pruszków  
- tel. kontaktowy: 501020939
 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 - tel. 518 276 329 

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

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 694127292 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

FORMIKA – drukarnia fleksograficzna zatrudni:

Pracowników Produkcji  
do pracy przy Wycinaniu, 

Konfekcjonowaniu  
i Pakowaniu wieczek 

Zachęcamy również kobiety do aplikowania na powyższe stanowisko
(praca na 3 zmiany)

Miejsce pracy: Parzniew k. Pruszkowa

Zakres obowiązków:
•	 Obsługa maszyny wycinającej
•	 Wycinanie, konfekcjonowanie i pakowanie wieczek
•	 Pakowanie wieczek do opakowań zbiorczych
•	 Formowanie palety wyrobu gotowego
•	 Wprowadzanie danych w systemie rejestracji produkcji
•	 Pobieranie i zdawanie opakowań z zachowaniem należytego porządku
•	 Dbanie o porządek na stanowisku pracy

Wymagania:
•	 Bardzo dobre umiejętności manualne 
•	 Duża precyzja w ręcznym wykonywaniu czynności pakowania 

delikatnych wyrobów
•	 Zdolność wykonywania rutynowych/powtarzalnych czynności
•	 Wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
•	 Dobra organizacja pracy, uczciwość, niezawodność 
•	 Rzetelność, dokładność, precyzyjność

W przypadku osób bez doświadczenia – przyuczymy do pracy na 
stanowisku.

Oferujemy:
•	 Stabilne warunki zatrudnienia: umowę o pracę, wynagrodzenie 

adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy, Pakiet 
opieki medycznej, możliwość korzystania z dofinansowań z Funduszu 
Socjalnego.

•	 Pracę w stabilnym i nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zakładzie 
produkcyjnym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ze zdjęciem oraz 
list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@formika.com.pl  
lub składać osobiście na recepcji w siedzibie firmy: ul. Św. Jerzego 9, 
Parzniew. 

 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

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland  
Sp. Z o.o. poszukuje Kandydatów na 
stanowiska produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, operatorów wózków widłowych 
oraz na stanowiska specjalistyczne. Jeśli 
jesteś zainteresowany zgłoś się do nas! 
Nasze biuro znajduje się w Pruszkowie 
przy ul. Ołówkowej 1D lok. 95, infor-
macje uzyskasz również pod numerem  
tel. 22 738 88 20. Zapraszamy!

www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

517 965 792

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► Studnie tel. 601 231 836

 ► 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 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu zo-
stał zamieszczony wykaz 
pomieszczeń przeznaczo-
nych do oddania w najem.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, 

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze 
zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) został wywieszony na 
okres od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r. wykaz  
nr 11/2016 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Micha- 
łowice do oddania w dzierżawę i w najem.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze 
w okresach od 09.12.2016 r. – 30.12.2016 r. zostały 
wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomo-
ści, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A, został 
wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży najemcom komunalnym wraz z udziałem we 
współużytkowaniu wieczystym gruntu.

Do sprzedaży przeznaczone są lokale: nr 1 o pow. 29,85 m2  
i nr 2 o pow. 44,96 m2 w budynku wielorodzinnym poło-
żonym w miejscowości Czubin nr 14 gm. Brwinów wraz  
z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu wyno-
szącym do lokalu nr 1 odpowiednio 3867/51998, a do lo-
kalu nr 2 odpowiednio 6403/51998 w działce o nr ew. 68  
o pow. 0,4400 ha.

Szczegółowe informacji można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr telefonu  
(22) 738-26-53 lub (22) 738-26-13

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł



R E K L A M A
Piątek, 16 GRUDNIA 201612

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
•	 części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon  

ul. Raszyńskiej i ul. Białobrzeskiej,
•	 części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Alei 

Krakowskiej,
•	 części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej,
•	 części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon 

ul. Długiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn:

1. Uchwały Nr XXVIII/267/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn  
– rejon ul. Raszyńskiej  i ul. Białobrzeskiej, którego granice wyznaczają:
1)  od północy - północna granica działki nr ew. 1312, a następnie odcinek po  

granicy użytku gruntu do wschodniej granicy działki nr ew. 1311; 
2)  od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 1311 na długości 60m; 
3)  od południa - południowe granice działek nr ew.: 1311 i 1312;
4)  od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 1312. 

2. Uchwały Nr XXVIII/268/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – 
rejon ul. Alei Krakowskiej, którego granice wyznaczają:
1)   od północy – północne granice działek nr ew.: 3/13 i 3/14; 
2)  od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 3/14; 
3)  od południa – południowa granica działki nr ew. 3/14;
4)  od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 3/14 i 3/13. 

3. Uchwały Nr XXVIII/269/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn  

– rejon ul. Długiej, obejmującego trzy obszary planu w obrębie Łady, którego 
granice wyznaczają:
1)  dla obszaru nr 1: 

a)  od północy – północne granice działek nr ew.: 75/3, 78, 80 i 82; 
b)  od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 82; 
c)  od południa - południowe granice działek nr ew.: 82, 80, 78 i 75/4 ;
d)  od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 75/4 i 75/3. 

2)  dla obszaru nr 2:
a) od północy – północne granice działek nr ew.: 98 i 100;
b)  od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 100;
c)  od południa – południowa i zachodni fragment granicy działki nr ew. 100, 

a następne południowa granica działki nr ew. 98; 
d)  od zachodu  - zachodnia granica działki nr ew. 98.

3) dla obszaru nr 3
a)  od północy – północna granica działki nr ew. 68;
b)  od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 68;
c)  od wschodu – południowa granica działki nr ew. 68;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 68.

4. Uchwały Nr XXVIII/270/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmującego dwa obszary planu w obrębie Podolszyn 
Nowy, którego granice wyznaczają 
1) dla obszaru nr 1:

a) od północy – północna granica działki nr ew. 66
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 66;
c) od południa – południowa granica działki nr ew. 66;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 66.

2) dla obszaru 2:
a) od północy – północna granica działki nr ew. 81/4;
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 81/4;
c) od południa – południowa granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5;
d) od zachodu – zachodni granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a w terminie 
do dnia 20 stycznia 2017 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko, obejmujących  sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla 
potrzeb ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu 
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko.
Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w pok. 219, w godzinach pracy 
Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie 
do dnia 20 stycznia 2017 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać 
do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres:  
05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego w pok. nr 219 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl. 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej 
ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.  
            

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

Raszyn, dnia 16 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY RASZYN

Ogłoszenie

Reklama


