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Przynieś miśka 
do naszej redakcji  2
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Śmiertelne ofi ary 
pożaru w stolarni  3

Reklama

 EWelina Latosek 

R E G I O N
Klamka zapadła. Od 
nowego roku szkolnego 
czekają nas duże zmiany 
związane z reformą 
edukacji. Obowiązek jej 
wdrożenia leży na barkach 
samorządów. Te z naszego 
regionu rozpoczęły 
już przygotowania. 

L osy zmian w systemie 
oświaty ważyły się niemal 
do samego końca. Krążyły 

bowiem spekulacje, że prezydent 
Andrzej Duda rozważa odesłanie 
do Trybunału Konstytucyjnego 
ustawy zaakceptowanej wcze-
śniej przez Sejm. Tak się jednak 
nie stało i w ostatnim przewidzia-
nym w prawie terminie, w ponie-
działek 9 stycznia, pod uchwałą 
reformującą edukację znalazł się 
podpis głowy państwa. 

Co to oznacza w praktyce? Gi-
gantyczne zmiany już od września. 
Zarówno dla uczniów, nauczycie-
li, jak i samorządów, które są or-
ganami prowadzącymi dla szkół 
podstawowych i gimnazjów. Te CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Od września rewolucja w oświacie
ostatnie mają być stopniowo 
wygaszane, do podstawówek zaś 
wrócą VII i VIII klasa. – Wdroże-
nie nowego ustroju szkolnego to 
ogromne wyzwanie dla samorzą-
du. Przeprowadzono spotkania 
z dyrektorami szkół gminnych, 
których efektem jest wypracowa-
nie sposobu dostosowania obec-
nej sieci szkół do założeń reformy. 
Priorytetem w naszych działa-
niach jest dobro uczniów a także 
zabezpieczenie pracy dla na-
uczycieli – wyjaśnia Ewa Burzyk, 
dyrektor biura oświaty w gro-
dziskim magistracie. 

Samorządy, przyzwyczajo-
ne już do wprowadzania zmian 
w edukacji w szybkim tem-
pie, przygotowania do reformy 
oświaty rozpoczęły jeszcze przed 
ostatecznym podpisem prezy-
denta. – Spodziewaliśmy się te-
go, więc już wcześniej robiliśmy 
analizy i przymiarki. Czekamy na 
konkretne wytyczne, ale już bie-
rzemy się do pracy – zapewnia 
naczelnik pruszkowskiego wy-
działu edukacji. 

Jak na wygaszanie gimnazjów są przygotowane 
samorządy w naszym regionie?

Ze smogiem nie 
ma żartów  4

KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl

Zapraszamy 
do Salonu Style.

Pruszków, 
ul. Kraszewskiego 41

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ BIŻUTERII 
Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.



– Nigdy nie miałam problemu z „sodóweczką”. W tym całym 
sportowym świecie najważniejsza jest głowa. Trzeba stąpać 
twardo po ziemi. Natalia Bąk, była tenisistka stołowa GLKS-u Nadarzyn o swojej karierze
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Co dokładnie przewidziano w re-
formie? Wprowadzenie zmian 
rozłożono na trzy lata, jednak 
najwięcej nowości wejdzie w ży-
cie już od września 2017 roku. Po 
pierwsze, uczniowie obecnej VI 
klasy podstawówki od nowego ro-
ku szkolnego pójdą do klasy VII. Do 
gimnazjów nie będzie prowadzo-
na rekrutacja. – W roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 w przekształ-
conej szkole podstawowej (w ze-
społach szkół), prowadzone będą 
także klasy dotychczasowego gim-
nazjum, aż do czasu wygaszenia 
kształcenia. Podobne rozwiąza-
nia zaprojektowano w stosunku 
do zespołów szkół, w skład któ-
rych wchodzi oprócz gimnazjum 
zasadnicza szkoła zawodowa lub 
liceum ogólnokształcące lub tech-
nikum – informuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 
ostatni rocznik dzieci klas III 
ukończy gimnazjum. Od 1 wrze-
śnia 2019 r. w ustroju szkolnym 
gimnazja nie będą już funkcjo-
nowały. W latach następnych 
rozpoczną się zmiany przede 
wszystkim w liceach ogólno-
kształcących, technikach i za-
wodówkach przekształcanych 
w szkoły branżowe. 

Wyzwanie
Z perspektywy samorządów, 
uczniów i rodziców najwięk-
sza rewolucja szykuje się więc 
od września tego roku. Zmiany 
w kolejnych latach będą już tyl-
ko konsekwencją rozwiązań, któ-
re zostaną wprowadzone za kilka 
miesięcy. – Naszym zadaniem jest 
zlikwidowanie gimnazjów i prze-
kształcenie sześcioletnich szkół 
podstawowych w szkoły ośmio-
letnie. Gimnazja funkcjonujące we 
wspólnych budynkach z podsta-
wówkami planujemy włączyć do 
szkół podstawowych, w wyniku 
czego powstaną: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z oddziałami gimna-
zjalnymi oraz Szkoła Podstawowa 
nr 4 z oddziałami gimnazjalny-
mi. Samodzielnie funkcjonujące 
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Od września nastąpi
rewolucja w oświacie
Jak na wygaszanie gimnazjów są przygotowane 

samorządy w naszym regionie?

Gimnazjum nr 3 przekształcone 
zostanie w Szkołę Podstawowa 
nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi. 
Oddziały gimnazjalne w szkołach 
podstawowych funkcjonować 
będą jeszcze w latach szkolnych 
2017/18 i 2018/19. Pozostałe szko-
ły podstawowe zostaną z mocy 
ustawy przekształcone w szko-
ły ośmioletnie. Bardzo ważnym 
zadaniem jest również okre-
ślenie obwodów dla nowej sieci 
szkół – mówi Ewa Burzyk, dy-
rektor grodziskiego biura oświa-
ty. – Największym wyzwaniem 
będzie utworzenie Szkoły Pod-
stawowej nr 5. Szukamy najbar-
dziej optymalnej drogi, bo o ile 
klasy pierwsze będą przyjmowa-
ne zgodnie z nowymi obwodami 
szkół, o tyle pozostali uczniowie 
będą przenoszeni ze szkoły nr 6 
i nr 1. Chcemy to zrobić po kon-
sultacjach z rodzicami – dodaje. 

Podobne wyzwanie czeka 
pruszkowski samorząd. – Bu-
dynki gimnazjów, które będą 
wygaszane, muszą zostać zago-
spodarowane. Trzeba będzie je 
wyposażyć, np. w świetlice, od-
powiednie meble i wiele innych 
rzeczy. Wiemy na pewno, że ta 
reforma będzie nas kosztowa-
ła, ale ile dokładnie, tego jesz-
cze nie wiemy – zaznacza Zofi a 
Wasiota, naczelnik wydziału edu-
kacji w pruszkowskim urzędzie 
miasta. – Jeśli chodzi o pozostałe 
zadania polegające na dostosowa-
niu budynków szkolnych do no-
wych potrzeb oraz wyposażenie 

w niezbędny sprzęt i pomoce dy-
daktyczne, to potrzeby zostały 
określone. Przed nami rozpo-
znanie kosztów i zabezpieczenie 
środków fi nansowych. W samo-
dzielnych szkołach podstawo-
wych trzeba będzie wyposażyć 
pracownie fi zyczne i chemiczne, 
bo tych przedmiotów w podsta-
wówkach nie było. Budynki gim-
nazjum należy zaadoptować do 
potrzeb dzieci młodszych, zor-
ganizować świetlicę i stołówkę, 
kupić meble właściwe dla danej 
grupy wiekowej, dostosować sa-
nitariaty. Czasu na to wszystko 
nie mamy dużo, bo do 1 wrze-
śnia szkoły muszą być gotowe 
– mówi dyrektor Burzyk.

Ostrożne podejście
Finansowe wsparcie dla zmian 
ministerstwo wstępnie obie-
cało. – W 2017 r. mamy w sub-
wencji kwotę około 300 mln zł 
dla samorządów na dostoso-
wanie szkół do reformy, np. na 
wyposażenie pracowni, zakup 
krzeseł, ławek, modernizację 
toalet. Dodatkowo planujemy 
corocznie pieniądze dla samo-
rządów na te zadania z rezerwy 
0,4 proc. subwencji oświatowej. 
Rocznie kwota tej rezerwy wy-
nosi około 168 mln zł – czyta-
my w komunikacie Ministerstw 
Edukacji Narodowej. 

Do wsparcia z „góry” samo-
rządy podchodzą jednak ostroż-
nie. – Pozytywna informacja to 
objęcie subwencją oświatową 
dzieci sześcioletnich. Do tej pory 
otrzymywaliśmy dotację w wy-
sokości 1370 zł rocznie na każde 
dziecko. Od 2017 r. dzieci sze-
ścioletnie będą objęte subwencją 
w wysokości ok. 4 tys. zł rocznie 
– wyjaśnia dyrektor biura edu-
kacji w Grodzisku. – Dokładnych 
kosztów nie jest w stanie okre-
ślić nikt. Ministerstwo obiecuje 
dołożenie dodatkowych pienię-
dzy, ale póki ich nie mamy, nie 
możemy mówić o konkretach 
– twierdzi naczelnik Wasiota.

90-latka nie zostawili bez pomocy
G R O D Z I S K  M A Z .

Starsi ludzie często 
są pozostawieni sami 
sobie. Tak mogło być 
w przypadku 90-letniego 
mieszkańca Grodziska, 
który zmagał się 
z problemem 
braku ogrzewania 
w domu. Jednak 
pomocy udzieliła 
mu straż miejska.

P rzez kilka dni w domu 
mężczyzny nie działa-
ło ogrzewanie gazowe. 
90-latek twierdził, że 

przyczyną może być opóźnienie 
w płatności rachunków. Z pro-
blemem zwrócił się do stra-
ży miejskiej. – Słyszał, że straż 
miejska w Grodzisku udzie-
la pomocy osobom starszym 
w okresie zimowym, a on nie 
może liczyć na żadną zewnętrz-
ną pomoc bo, jak stwierdził, jest 
stary, chory i niestety samotny 
– przedstawiają strażnicy.

Starszy mężczyzna otrzymał 
pomoc. Dyżurny straży miej-
skiej wysłuchał relacji 90-latka 
i skontaktował się z pogoto-
wiem gazowym. Okazało się, że 
starszy mężczyzna nie zalega 

z opłatami. Pogotowie gazowe 
sprawdziło instalację w domu 
mężczyzny i stwierdziło nie-
sprawność pieca – był zapo-
wietrzony. 

Straż miejska wsparła 90-lat-
ka w zakresie naprawy pieca. Za-
angażowanie strażników i jednej 
z fi rm sprawiło, że mężczyzna 
może korzystać z ogrzewania. 
Naprawę wykonano bezpłatnie.

Pamiętajmy, że w okresie zi-
mowym na niebezpieczeństwo 
narażeni są nie tylko bezdom-
ni, ale również osoby star-
sze, samotne. Bądźmy wrażliwi 
na ich los. [JM]

R E G I O N
Straż pożarna zachęca 
do przekazywania 
pluszaków, które 
potem trafi ą w ręce 
dzieci biorących udział 
w różnego rodzaju 
wypadkach i zdarzeniach. 
Do akcji przyłącza się 
też nasza redakcja.

T wój miś może zo-
stać ratownikiem” 
– to akcja prowadzo-
na przez jednost-

ki straży pożarnej m.in. w po-
wiatach pruszkowskim i gro-
dziskim. Jej celem jest zbiórka 
jak największej liczby plu-
szaków. Miśki mają pomóc 
strażakom, którzy niejedno-
krotnie niosą pomoc rów-
nież najmłodszym. Strażacy 
przekazując misia poszkodo-
wanemu dziecku są w stanie 
odwrócić uwagę od tragicz-
nych wydarzeń, które dzieją 
się wokół niego. Zamieszanie 
związane z akcją ratowniczą 
czy gaśniczą wywołuje stres 
wśród dorosłych, a dzieci prze
żywają to jeszcze bardziej. Nie-
ocenioną pomoc w takiej sytu-
acji daje właśnie pluszowy miś.

Pluszaki można przekazy-
wać poszczególnym jednost-
kom straży pożarnej. Naszych 
czytelników zachęcamy do przy-
noszenia pluszaków także do na-

szej redakcji przy Niecałej 10/2 
w Pruszkowie (czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 8 – 16). 
Przeszperajcie strychy i szafy, 
wyczyśćcie znalezione misie 
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lub kupcie nowe i przynieście 
do nas. Zbiórkę prowadzimy do 
28 stycznia. Ofi cjalne przekaza-
nie maskotek od redakcji i czy-
telników nastąpi 31 stycznia. Jakie 

miśki należy przynieść? Każdy 
pluszak będzie dobry! Duży lub 
mały. Może to być miś, kucyk, 
królik! Pierwsze pluszaki już do 
nas dotarły. [AS]

Przynieś miśki
do naszej redakcji

Zbiórkę prowadzimy do 28 stycznia. 
Przekazanie maskotek od redakcji 
i czytelników nastąpi 31 stycznia

Serdeczne podziękowania 
dla Ordynatora Oddziału Udarowego  

Szpitala Kolejowego w Pruszkowie  
dr. n. med. Przemysława Richtera oraz Personelu  

za okazaną pomoc i opiekę w czasie choroby
 Wdzięczna Pacjentka
Barbara Trześniowska

„Gazetę WPR” znajdziecie też w WKD!
R E G I O N

Od tego piątku 
nowe numery 
„Gazety WPR” będzie 
można też znaleźć 
w pociągach 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Mamy 
nadzieję, że ciekawa 
lektura umili naszym 
Czytelnikom podróż! 

P apierowe wydania 
naszej gazety w każ-
dy piątek możecie
znaleźć w popular-

nych punktach handlowych 
i usługowych na terenie dwóch
powiatów. Miło nam ogłosić, 
że najnowszy numer i wszyst-
kie następne będą czekać 
również w kolejkach WKD. 
A w środku najważniejsze 

informacje z regionu, ciekawe 
wywiady, wiadomości sporto-
we, dodatki tematyczne i wie-
le innych.

Drodzy Czytelnicy, zmienia-
my się dla Was i staramy się być 
wszędzie tam, gdzie dzieje się 
coś istotnego dla mieszkańców 
naszego regionu. Czekamy na 
Wasze uwagi, propozycje te-
matów i interwencji, o któ-
rych potem przeczytacie na 
łamach „Gazety WPR” i por-
talu WPR24.pl. A tymczasem 
– do zobaczenia w najbliższy 
piątek w WKD! [RED]

InFormacja
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7– na blisko tyle milionów złotych szacowany jest koszt przebudowy ulicy Okrężnej w Grodzisku Mazo-
wieckim. W skład wymienionej sumy wejdzie też 3 mln zł dofinansowania z „Programu rozwoju gmin-

nej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Roboty budowlane na ul. Okrężnej mają się 
zakończyć 30 września. 7P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Ogień w stolarni wybuchł nad ranem... 

Reklama

w naszym regionie. W nocy z nie-
dzieli na poniedziałek (z 8 na
9 stycznia) cztery osoby zatruły 
się tlenkiem węgla w mieszka-
niu przy ul. Kijowskiej w Grodzi-
sku Mazowieckim. Małżeństwo 
z dwójką dzieci trafi ło do szpitala.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy 
pięć minut po północy. Wy-
nikało z niego, że w budynku 

jednorodzinnym wydobywa się 
gaz. Został tam wysłany zastęp 
straży pożarnej. Po dojecha-
niu na miejsce cztery osoby za-
mieszkujące budynek stały na 
zewnątrz, na podwórku – mó-
wił nam bryg. Krzysztof Tryni-
szewski z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim.

– Nasze działania polegały 
na zmierzeniu stężenia tlenku 
węgla. Pomimo, że pootwierane 
były już okna i pomieszczenia zo-
stały przewietrzone, to stężenie 
było duże. Poszkodowane zosta-
ły cztery osoby, kobieta i męż-
czyzna w wieku ok. 34 lat oraz 
ich dwóch synów w wieku 3 i 12 
lat. Wszyscy przytomni zostali 
przewiezieni do szpitala przez 
pogotowie ratunkowe – wyja-
śnia bryg. Tryniszewski.

Przez kilka nocnych godzin 
w miniony poniedziałek trwała 
też walka z pożarem budynku 

R E G I O N
Dramat w Michałowicach 
– w pożarze zginęły 
dwie osoby. Prokuratura 
zleciła sekcję zwłok 
i ustala tożsamość ofi ar.

D o pożaru doszło przy 
ulicy Rumuńskiej, 
9 stycznia, po godz. 
4.00.Gdy wybuchł 

ogień, w budynku stolarni w Mi-
chałowicach przebywało pięć osób. 
Trzy wydostały się na zewnątrz
o własnych siłach, dwie zginęły...

Kilka godzin później byliśmy 
na miejscu pożaru. Choć wstęp 
na teren stolarni był ze zrozu-
miałych względów utrudniony, 
to nam udało się wejść. Przy oka-
zji spytaliśmy strażaków: – Akcja 
była trudna? No, wie pan, ten du-
ży mróz... – odpowiedzieli. Rów-
nie enigmatyczna była policja, 
nie chciała udzielić informacji. 
– Czynności trwają – powiedzieli 

przy ul. Mazurskiej w Nadarzy-
nie. Domownicy zaalarmowali 
straż pożarną, która miała pro-
blem ze zlokalizowaniem źró-
dła ognia. 

– Konieczne było użycie kamer 
termowizyjnych. Okazało się, że 
źródło pożaru znajdowało się 
w wewnętrznej konstrukcji bu-
dynku. Dokładniej mówiąc, roz-
wijał się on w elementach ścian 
i dachu – wyjaśniał st. kpt. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. – 
W akcji brały udział cztery zastępy 
straży pożarnej. Podczas działań 
ranny został jeden ze strażaków. 
Udało się uratować budynek, jed-
nak wszystko wskazuje na to, że 
konieczny będzie gruntowny re-
mont. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że przyczyną pożaru 
była nieszczelność przewodu ko-
minowego bądź zapalenie sadzy 
– podawał st. kpt. Kroć. [JM, EL]

Tragiczne skutki wybuchu ognia w Michałowicach, dwie osoby zginęły
tylko funkcjonariusze „stacjo-
nujący” w radiowozie na terenie 
gdzie wybuchł ogień. 

Jaka była przyczyna tak tragicz-
nego w skutkach pożaru?– W okre-
sie zimowym używa się ogrze-
wania, więc jego awaria mogła 
doprowadzić do powstania ognia 
bądź też jedna z osób przebywają-
cych wewnątrz budynku. Tego nie 
wiemy. Policja musi zbadać oko-
liczności zdarzenia i przesłuchać 
świadków, co z pewnością pozwoli 
wyjaśnić sprawę – powiedział nam 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik prusz-
kowskiej straży pożarnej.

Sprawa trafi ła do prokuratu-
ry. – 10 stycznia zostało wszczęte 
śledztwo w sprawie zagroże-
nia życia i zdrowia wielu osób 
w wielkich rozmiarach. W tym 
przypadku mówimy o artykule 
163 par. 1 pkt 1 kodeksu karnego 
– przedstawia Andrzej Zwoliń-
ski, zastępca prokuratora rejo-
nowego w Pruszkowie.

Jakie będą kolejne kroki? Prok. 
Zwoliński: – Zlecona zostanie 
sekcja zwłok oraz badanie ge-
netyczne DNA. Ustalana będzie 
również tożsamość ofi ar pożaru. 
Na szczegółowe wyniki podjętych 
działań trzeba będzie poczekać 
kilka tygodni.

To niejedyne dramatyczne 
wydarzenie w ostatnim czasie 
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Śmiertelne ofi ary pożaru w stolarni



Piątek, 13 STYCZNIA 2017

W I A D O M O Ś C I04

ISSN 2451-0890, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.,  
Oddział Poligrafia, drukarnia  
w Warszawie

Redakcja:  
Pruszków, ul. Niecała 10/2 
tel/fax. 22 758 77 88 
e–mail: redakcja@wpr24.pl

 

Reklama: tel./fax 22 758 77 88 
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88;  
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas,  
Milena Skoczylas, Andrzej Golec,  
Anna Sołtysiak, Seweryn Dębiński,  
Ewelina Latosek, Jakub Małkiński

Nr konta bankowego – mBank 
91 1140 2004 0000 3602 7552 0917

Partnerskie biura ogłoszeń:  
IN–FORM,  
www.biuroogloszen.net,  
SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)
TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków  
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne:  
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,  
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skracania i adiustacji tekstów  
oraz nadawania tytułów listom.  
Tekstów i materiałów  
niezamówionych nie zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy.  
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl

media

R E G I O N
Mimo dużego mrozu w miniony pią-
tek 6 stycznia na ulicach niektórych 
gmin w naszym regionie pojawiły się 
Orszaki Trzech Króli. Przemarsz 
barwnych korowodów przyciągnął 
uwagę. Milanówek, Nadarzyn, Prusz-
ków i Piastów – w tych miejscowo-
ściach można było podziwiać Orszaki 

Trzech Króli. Wszystko ze względu 
na Objawienie Pańskie, którego jed-
nym z symboli jest historia opisana 
w Ewangelii św. Mateusza opowia-
dająca o tym jak trzech mędrców 
ze Wschodu przybywa do Betle-
jem, by oddać pokłon małemu Je-
zusowi. I właśnie z tego względu 

Barwne Orszaki
Trzech Króli

w korowodzie orszakowym można 
spotkać tzw. Trzech Króli. Mimo pa-
nującego mrozu orszaki w naszym 
regionie wyszły na ulice miast. I przed-
stawiały się niezwykle barwnie. Obok 
członków korowodu prężnie masze-
rowali również przedstawiciele lokal-
nych samorządów. [AS]  

o poziomie zanieczyszczenia, ale 
też sprawdzać liczby. 

– Jeśli polski indeks jakości po-
wietrza wskazuje stan „umiarkowa-
ny”, a stan ten utrzymuje się przez 
całą dobę, to oznacza to średnio-
dobowe przekroczenie normy dla 
pyłu zawieszonego PM10. Norma 
ta jest prawnie wiążąca i jest po-
chodną dyrektyw unijnych. Nie- 
stety według aplikacji nawet utrzy- 
manie się poziomu „dobrego” na 
górnej granicy może skutkować  
średniodobowym przekroczeniem  
norm – ostrzega Oskar Kulik. 

Smog = choroby
Długo utrzymujący się epizod 
smogowy, bo tak właściwie nazy-
wa się sytuacja z którą mieliśmy 
do czynienia w ostatnich dniach, 
może odcisnąć piętno na naszym 
zdrowiu. – Co istotne, większość 
długotrwałych powikłań ma cha-
rakter chorób układu krwionośne-
go, a nie oddechowego, gdyż pyły 
PM2,5 przenikają do tego pierwsze-
go układu – zaznacza Oskar Kulik. 

Zatem o ile w trakcie epizodu  
smogowego możemy narzekać na 
problemy z oddychaniem, dusz-
ność czy kaszel, to kilka dni po 
nim może się nastąpić fala np. za- 
wałów serca u osób starszych.  
– Nie odnotowaliśmy w ostatnich 
dniach wzrostu zgłoszeń z tymi 
dolegliwościami – uspokaja jed-
nak Wojciech Diadia, szef prusz-
kowskiej bazy Falck Medycyna. 

Gdy sąsiad kopci...
Jeśli widzimy, że z komina sąsied-
niego domu wydobywa się czarny 
gryzący dym to warto zawiado-
mić straż miejską. 

– Ma ona upoważnienie od pre-
zydenta Pruszkowa, by w godz. 6 – 22 
interweniować na prywatnych 
posesjach. W przypadku posesji 
należących do podmiotów gospo-
darczych możemy interweniować 
przez całą dobę. Funkcjonariu-
sze muszą jedynie mieć przy sobie 
wspomniane upoważnienie – po-
informowała nas Urszula Skrabska 
z pruszkowskiej straży miejskiej.

 Anna Sołtysiak  

R E G I O N
W ostatnich dniach głośno 
zrobiło się o smogu w Polsce. 
Alarmy dotyczące  
bardzo wysokich stężeń  
w powietrzu pojawiły się  
też w naszym regionie. 

M iniony weekend 
i początek tygo-
dnia choć pogod-
ny, przyniósł nam 

ogromne problemy. Wszystko 
przez zanieczyszczenie powietrza 
i utrzymujący się smog. W so- 
botę pojawiły się pierwsze alar-
my dotyczące przekroczeń norm 
i pogorszenia jakości powietrza. 
Z godziny na godzinę sytuacja by-
ła coraz groźniejsza. W niedzielę 
serwery Generalnego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska miały 
kłopoty z funkcjonowaniem z po-
wodu dużej ilości wejść na stro-
nę. Problem miała też aplikacja 
„Jakość powietrza w Polsce” wy-
dana przez GIOŚ. W poniedziałek 
warszawska komunikacja funk-
cjonowała za darmo. GIOŚ w tych 
dniach zalecał, by osoby starsze, 
chore, kobiety w ciąży oraz dzie-
ci pozostały w domach. 

Winowajca, czyli kto?
Winowajcą całej sytuacji był smog. 
Tworzą go m.in. pyły PM2,5 i PM10 
zawieszone w powietrzu. Smog 
zawiera również benzo(a)piren, 
rakotwórczy związek występu-
jący też w dymie papierosowym. 

– W Polsce największym pro-
blemem jeśli chodzi o zanie-
czyszczenie powietrza są trzy 
sektory. Pierwszy to tzw. niska 
emisja, czyli ogrzewanie domów 
i mieszkań, kolejny to przemysł 
(wraz z energetyką), a ostatni 
transport. Połowa zanieczysz-
czeń pyłami to zanieczyszcze-
nia pochodzące z niskiej emisji. 
Biorą się ze spalania węgla, ale 
też drewna czy wręcz odpadów 
w przydomowych piecach. Kło-
pot w tym, że w Polsce jest kilka 
milionów pieców, które nie speł-
niają standardów mających obo-
wiązywać od 2022 r. – mówi nam 
Oskar Kulik z Fundacji Client- 
Earth Prawnicy dla Ziemi, dbają-
cej o stanowienie dobrego prawa  
w zakresie ochrony środowiska. 

Normy zanieczyszczeń mo-
żemy sprawdzać w darmowej 
aplikacji „Jakość powietrza w Pol-
sce”. Trzeba jednak nie tylko pa-
trzeć na kolory ikon informujące 

Ze smogiem nie ma żartów
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat wybrał 
już firmę (i podpisał z nią 
umowę), która zajmie 
się remontem Willi 
Niespodzianka. Na remont 
zabytkowego budynku 
gmina wyda prawie 3 mln zł.

W illa Niespodzianka 
to perła na mapie 
Grodziska Mazo-
wieckiego. Kłopot 

w tym, że jej wygląd na to nie wska-
zuje. Budynek z niezwykle długą 
historią dziś stoi pusty i bardziej 
przypomina ruderę niż zabyt-
kowy obiekt. Niespodzianka po-
wstała w 1903 roku i pełniła funkcję 
domu letniskowego. W 1932 r. 
rodzina Chmielewskich sprzeda-
ła willę Maurycemu Frejdlichowi. 
Później w budynku przy ul. Ko-
ściuszki mieszkała rodzina Wyku-
szów. Po wojnie w willi znajdowały 
się mieszkania kwaterunkowe,  
a przez ostatnie lata budynek 
stoi pusty. Jego charakterystycz-
nym elementem jest wieżyczka ze 
strzelistym dachem.

O tym, że budynek nie zo-
stanie pozostawiony na pastwę 
czasu wiadomo było od kilku lat. 
W 2014 r. Niespodzianka stała się 
własnością gminy. Zlecono pra-
ce porządkowe i zabezpieczające 
budynek (m.in. zabezpieczono 
dach, podparto stropy zerwano 
zniszczone podłogi). W paździer-
niku ubiegłego roku grodziski 

magistrat rozpoczął poszukiwa-
nia firmy, która wykonałaby pra-
ce naprawcze. Pierwszy przetarg 
z uwagi na zbyt wysokie kosz-
ty remontu unieważniono. Naj-
niższa oferta co prawda mieściła 
się w zaplanowanym budżecie, 
ale firma nie złożyła wszystkich 

wymaganych dokumentów i jej 
propozycja nie mogła być brana 
pod uwagę.

Drugi przetarg ogłoszono w li-
stopadzie. Przyniósł już rozstrzy-
gnięcie. Do postępowania zgłosiło 
się osiem firm. Najniższa ofer-
ta opiewała na kwotę 2,4 mln zł 
ale nie przeszła. Mimo to przetarg 
nie został unieważniony. Grodziski 
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magistrat zdecydował się na 
zwiększenie środków na remont 
Niespodzianki do prawie 3 mln zł. 
Dzięki temu udało się wybrać wy-
konawcę prac. Jest nią firma ŁAGA 
Mieczysław Firma Ogólnobudow-
lana „MISECO” z Baniochy. Za re-
mont Niespodzianki zainkasuje  

2,9 mln zł. Prace mają wystarto-
wać już w lutym. Willa w nowej 
odsłonie ma być gotowa w poło-
wie 2018 r. – Zakończenie inwe-
stycji określone jest na kwiecień 
2018 roku, jednakże wykonawca 
deklaruje wcześniejsze zakończe-
nie robót jeżeli w trakcie budowy 
nie wynikną żadne przeszko- 
dy – zaznaczają urzędnicy. [AS]

Jest wykonawca Niespodzianki

Bezdomni uratowani przed mrozem
P R U S Z K Ó W

Tylko w niedzielę (8 stycznia) 
pruszkowskie pogotowie 
ratunkowe udzielało 
pomocy czterem osobom 
bezdomnym. Wychłodzeni 
trafili do noclegowni.

S iarczyste mrozy mo-
gą być bardzo nie-
bezpieczne. Tej zimy 
z wychłodzenia w ca-

łym kraju zmarło już kilkadzie-
siąt osób, z czego 10 w miniony 
weekend. Ofiarami niskich tem-
peratur najczęściej padają osoby 
pozbawione stałego dachu nad 
głową i samotne. Nad ich bez-
pieczeństwem w naszym re-
gionie czuwają policja, straż 
miejska i pogotowie ratunkowe.

Tylko w niedzielę 8 stycznia 
udzielenie pomocy konieczne 
było w czterech przypadkach. 

– Do bezdomnej 60-letniej pa-
cjentki wezwała nas policja. Po 
badaniu kobieta została przewie-
ziona do noclegowni. Podobnie 
jak trzech bezdomnych pacjen-
tów z Piastowa – mówi Wojciech 
Diadia, szef pruszkowskiej ba-
zy Falck Medycyna. Pustosta-
ny i inne miejsca, gdzie mogą 
przebywać osoby bezdomne, są 
regularnie sprawdzane przez 
straż miejską. – Funkcjonariusze 

codziennie rano patrolują ponad 
30 budynków. Na szczęście nie 
mamy tragicznych zdarzeń i z te-
go się cieszymy – zaznacza Wło-
dzimierz Majchrzak, komendant 
straży miejskiej w Pruszkowie. 
I dodaje: – Apelujemy do miesz-
kańców o czujność i zgłaszanie 
obecności osób samotnych lub 
bezdomnych w opuszczonych 
budynkach. Telefon nic nie kosz-
tuje, a może uratować życie. [EL]

To nie smok wawelski. To smog...
Miniony tydzień to nie  
tylko mrozy, ale także 
smog. – Jaki smok? 
Wawelski? – spytał 
jeden ze spotkanych 
mieszkańców Pruszkowa.  
– Nie, ten pisany  
przez „g” na końcu  
– odpowiedziałem.

Rzecz może śmieszna gdyby 
nie była poważna. Wystarczy 
wniknąć w rosnące słupki za-
nieczyszczonego powietrza, np. 
w podstołecznym Piastowie. To 
już powoli staje się normą... 

Kolejna scenka, w SMK-ce 
do Pruszkowa. – Jak fajnie, dziś  
(9 stycznia) jeździmy za darmo 
– cieszy się jedna z pasażerek.  
– A wie pani dlaczego? – pytam. 

– No bo jakiś smog – twierdzi.  
– A skąd on się bierze? – Ale 
z rana pan pytania zadaje...

Przypomnijmy więc. Do za-
nieczyszczenia powietrza przy-
czyniamy się w dużej mierze 
sami. Paląc w kominkach „byle 
czym”, używając samochodów 
ile wlezie. Ale nad tym mało kto 
się zastanawia. Najważniejsze: 
dziś komunikacja za darmo! 
Gdzieś znikają informacje, że 
potężny smog to groźny sygnał 
dla starszych i dzieci, astmaty-
ków, osób z chorobami serca, 
dróg oddechowych. Nie powin-
ny wychodzić... A skoro nie po-
winny wychodzić, to szansę na 
bezpłatną komunikację miej-
ską też tracą. I tak w kółko.  
Smoku, zwalcz smoga! [AG]
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Magistrat zwiększył środki  
na remont Niespodzianki do prawie  
3 mln zł. Dzięki temu udało się  
wybrać wykonawcę prac 
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TBS „Zieleń Miejska” rozstrzygnęło 
przetarg na budowę pięciu bloków 
przy ul. Studziennej. Pierwszy kon-
kurs unieważniono – oferty były za 
wysokie. Za drugim razem zgłosiło się 
pięć firm. Najniższa oferta przekra-
czała zaplanowany budżet (16 mln zł ) 
o niewiele ponad 200 tys. zł. – Różnica 

jest niewielka. Chcielibyśmy rozstrzy-
gnąć postępowanie na początku stycz-
nia. Dzięki temu prace mogłyby ruszyć 
już w lutym – mówił nam pod koniec 
grudnia Zbigniew Piotrzkowski, pre-
zes TBS. Zgodnie z tymi zapowie-
dziami wybrano już wykonawcę prac 
budowlanych. Jest to firma Maks-Bud 

Wiadomo kto wykona 
bloki przy ul. Studziennej

z Pruszkowa, która za realizację za-
dania zainkasuje 16,2 mln zł. Ma  
18 miesięcy na wykonanie inwesty-
cji. To oznacza, że budynki mogą być 
gotowe we wrześniu 2018 r. TBS 
planuje wybudować pięć nowych 
bloków komunalnych (w każdym  
po 21 lokali). [AS]  

Roboty budowlane mają się  
zakończyć 30 września, a odbiory 
potrwają około miesiąca

Reklama

PRZYCHODNIA

ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZAPRASZAMY PLACÓWKI DO WSPÓŁPRACY  

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

ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG, PSYCHIATRA I INNI SPECJALIŚCI

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

MEDYCYNA  PRACY

P R U S Z KÓ W
Brak miejsca, tłok  
– funkcjonariusze  
z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie 
pracują w trudnych 
warunkach. Kilka lat 
temu pojawiła się wizja 
rozbudowy budynku  
przy Kraszewskiego 8.  
Co dalej?

J uż w 2012 roku policjanci  
z Pruszkowa rozpoczęli sta-
rania dotyczące rozbudowy 
komendy. Wsparcia szuka-

li nie tylko wśród lokalnych sa-
morządów, ale nawet u posłów. 
Te działania przyniosły efekty. 
Powstał projekt dobudowy no-
wego skrzydła komendy. Dodat-
kowo po zakończeniu prac stary 
budynek miał przejść general-
ny remont. Według ówczesnych 
planów nowe skrzydło miało być 
gotowe już w 2015 r.

Miało, bo plany rozbudowy ko-
mendy stale są przesuwane. Jesz-
cze w czerwcu ubiegłego roku 
minister spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusz Błasz-
czak zapewniał, że inwestycja jest 
w przygotowaniu. – Mówiłem już 
o programie modernizacji służb 
mundurowych. W ramach tego 
programu jest uwzględniona 
rozbudowa komendy powiato-
wej policji w Pruszkowie – po-
wiedział wtedy.

Natomiast podinsp. Krzysz-
tof Radzik, komendant prusz-
kowskiej komendy podkreślał, 
że został poproszony o aktu-
alizację projektu rozbudowy. 

– Faktycznie nigdy jeszcze nie 
było tak blisko do realizacji te-
go przedsięwzięcia. Niestety, nie 
jestem w stanie powiedzieć kie-
dy dokładnie ruszy ta inwesty-
cja. Wszystko zależy od Komendy 
Głównej i Komendy Stołecznej  
– mówił nam w czerwcu.

Jednak okazało się, że plany 
rozbudowy pruszkowskiej ko-
mendy na jakiś czas muszą tra-

fić do szuflady. – Mamy tu duże 
wsparcie pana wojewody który 
również pilnuje żebyśmy tę in-
westycję traktowali prioryteto-
wo. Nie jest tajemnicą, że byłem 
tu komendantem powiatowym 
i dołożę wszelkich starań, by nic 
nie stanęło tu na przeszkodzie 
w realizacji tego przedsięwzięcia 
– mówił mł. insp. Hubert Kowal-
czewski, zastępca komendanta 
stołecznego w trakcie grudniowej 
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debaty o bezpieczeństwie zorga-
nizowanej w pruszkowskim sta-
rostwie powiatowym. – Wszystko 
było na dobrej drodze. Kiedy 
przyszło do szczegółów, musie-
liśmy zamknąć ten program in-
westycyjny. Już wiemy, że przy 
realizacji inwestycji w istniejącym 
kształcie mielibyśmy problem 
z mieszkańcami, którym byśmy 
musieli zabrać i tak małą ilość 

miejsc parkingowych. W związ-
ku z powyższym podjęliśmy de-
cyzję że troszeczkę wydłużymy 
ten proces i podrożymy koszty 
budowy, ale chcemy iść w budy-
nek który spełni wszystkie ocze-
kiwania. Nie będzie uciążliwy dla 
mieszkańców. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku program in-
westycyjny uruchomimy – dodał.

Konkretne deklaracje i termi-
ny jednak nie padły. [AS]

Komenda musi poczekać 

Okrężna gotowa w tym roku?
 Anna Sołtysiak  

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat ogłosił 
przetarg na przebudowę 
ulicy Okrężnej. Ta inwestycja 
planowana jest od kilku  
lat i budziła kontrowersje.

P lany związane z prze-
budową ul. Okrężnej 
mają już kilka lat. Po-
czątkowo mieszkańcy 

nie chcieli się zgodzić na zabra-
nie fragmentów działek, które 
były potrzebne do poszerzenia 
drogi. Inni obawiali się wzmo-
żonego ruchu po zakończeniu 
inwestycji. W końcu, po wielu 
spotkaniach i dyskusjach, udało 
się osiągnąć kompromis na linii 
urząd – mieszkańcy. Inwestycja 
dostała zielone światło.

Władze Grodziska Mazowiec-
kiego przygotowały projekt 
przebudowy ul. Okrężnej, który 
zakłada remont nawierzchni na 

jednak, że decyzja o budowie 
ronda na wspomnianej krzy-
żówce została poprzedzona 
wnikliwymi analizami.

Przebudowa ul. Okrężnej mia-
ła wystartować w ubiegłym roku. 
Tak się nie stało. Nie ma jednak 
tego złego... Władze Grodziska 
postanowiły ubiegać się o dofi-
nansowanie inwestycji z „Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Wniosek dotyczący 
przebudowy ul. Okrężnej znalazł 
się na pierwszym miejscu na li-
ście projektów, które otrzymają 
dofinansowanie. Koszt przebu-
dowy Okrężnej jest szacowany na 
blisko 7 mln zł, z czego 3 mln zł 
będą pochodzić ze wspomnia-
nego programu.

Pozostaje zatem pytanie: kie-
dy kierowcy będą mogli korzystać 
z przebudowanego fragmentu 
drogi? Roboty budowlane mają 
się zakończyć 30 września, a od-
biory potrwają około miesiąca. 

odcinku od ul. Królewskiej do 
ul. Piaskowej. To nie koniec. Tuż 
obok drogi powstaną chodnik 

i ścieżka rowerowa. W ramach 
zadania przebudowane zosta-
nie skrzyżowanie ulic Okrężnej, 

Cegielnianej i Królewskiej. Tam 
powstanie rondo. Część kie-
rowców uważa, że takie rozwią- 

zanie zmniejszy płynność ru-
chu na dw 719 (ul. Królewska). 
Grodziscy włodarze zapewniają 

Po wielu dyskusjach ulica dostała zielone światło
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Policjanci z Pruszkowa rozpoczęli 
starania dotyczące rozbudowy 
komendy już w 2012 r.

R E G I O N 
27 stycznia na łamach 
„Gazety WPR” i portalu 
WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Motoryzacyjny. 
To doskonała okazja, 
by zareklamować swoją 
ofertę i bezpośrednio 
dotrzeć do kierowców. 

Nasz Dodatek to miej- 
sce na ciekawe bran-
żowe artykuły, inte-
resujące wywiady  

i przestrzeń reklamowa, któ-
ra za pomocą klasycznej gazety  
i nowoczesnego portalu dociera 
do szerokiego grona czytelników  
z dwóch powiatów: grodziskie-
go i pruszkowskiego.

Styczeń to znakomity moment 
aby trafić to pasjonatów „czte-
rech kółek” i osób, które używa-
ją auta jako codziennego środka 
transportu. Właśnie po nowym 
roku rozpoczynają się wszelkie 
wyprzedaże, w tym aut z rocz-
nika 2016. Dealerzy oferują też 
szereg innych rabatów, ale żeby 
klient mógł z nich skorzystać naj-
pierw musi się o nich dowiedzieć. 

Dlaczego warto zainteresować się 
naszą ofertą? Między innymi dla-
tego, że posiadamy duże grono 
stałych czytelników.

Korzyści z zamieszczenia 
prezentacji:
–  publikacja w Gazecie WPR  

27 stycznia 
–  publikacja na portalu  

WPR24.pl (100 tys. Unikal-
nych Użytkowników oraz 
1,5 mln odsłon w miesiącu)

–  promocja Dodatku na  
naszym facebookowym 
profilu – 18 tys. użytkowni- 
ków z regionu

–  dystrybucja 4 tys. egzem- 
plarzy „Gazety WPR” 
na stacjach SKM i WKD 
Pruszków

–  atrakcyjny cennik z pro-
mocjami

Zapraszamy  
do współpracy!

Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków

tel/fax +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy:
reklama@wprmedia.pl

Dodatek Motoryzacyjny 
to dobry sposób na reklamę!
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R E G I O N
Już 29 stycznia w Teatrze Muzycz-
nym Roma w Warszawie odbędzie 
się koncert „A przecież mi żal...” po-
święcony twórczości Bułata Okudża-
wy. Na jego balladach wychowało się 
wiele pokoleń, także Polaków. W cza-
sach PRL-u był uosobieniem „dobre-
go Rosjanina”.Okudżawa bardzo lubił 

nasz kraj i miał tu grono przyjaciół, 
np. Agnieszkę Osiecką. W koncer-
cie (start o godz. 19) wystąpią m.in. 
Stanisława Celińska,Zbigniew Za-
machowski, Wojciech Malajkat, 
Marian Opania. Poprowadzi go Ma-
ria Szabłowska. Dla naszych czytel-
ników przygotowaliśmy konkurs, 

Wygraj bilety na koncert 
poświęcony Okudżawie 

w którym do wygrania jest dwuoso-
bowe zaproszenie na koncert. Pierw-
sza osoba, która w środę (19 stycznia) 
o godz. 12 przyśle maila na adres 
konkurs@wpr24.pl otrzyma bilety. 
W tytule maila należy wpisać Bułat 
Okudżawa, a w treści podać imię, na-
zwisko i telefon kontaktowy. [AS]  
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P R U S Z K Ó W
Pisaliśmy już, że 
21 grudnia na dwóch 
ulicach w Pruszkowie 
doszło do potrąceń 
pieszych. Jedno z tych 
zdarzeń zakończyło 
się tragicznie. 

K obieta, która z dziec-
kiem została ude-
rzona przez auto na 
przejściu dla pieszych 

na ul. Poznańskiej zmarła w szpi-
talu. Do sytuacji doszło ok. godz. 
17. Kierowca saaba jadący ul. Po-

znańską od strony autostrady A2 
w kierunku ronda na Żbikowie 
potrącił dwie osoby, starszą ko-
bietę i dziecko. Miało to miejsce 
na przejściu dla pieszych z sy-
gnalizacją świetlną (skrzyżowa-
nie z ul. Mostową), która w chwili 
zdarzenia nie działała. Do na-
szej redakcji trafi ła informacja 

o śmierci kobiety, która niestety 
się potwierdziła. – Potwierdzam, 
że kobieta zmarła w szpitalu. Wię-
cej informacji na ten temat nie 
możemy udzielić, gdyż prowa-
dzone jest śledztwo w tej sprawie, 
które wszystko wyjaśni – mówi 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Również tego samego dnia, 
lecz nieco wcześniej do potrą-
cenia doszło też w rejonie skrzy-
żowania al. Wojska Polskiego 
i ul. Kościuszki. Po godz. 15.30 zde-
rzyły się tam dwa pojazdy. W rezul-

tacie jeden z nich potrącił kobiety, 
które oczekiwały na zielone świa-
tło przed przejściem dla pieszych.
Co dzieje się w tej sprawie? – Dwie 
potrącone kobiety to 18-lat-
ka i 78-latka. Obecnie czekamy 
na dokumentację medyczną 
ze szpitala. Sprawa jest w toku
– wyjaśniała asp. Kańka. [SD]

Tragiczny fi nał potrącenia
przez samochód
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– Potwierdzam, że kobieta zmarła 
w szpitalu – mówi rzecznik 
pruszkowskiej policji

Ogłoszenie

G R O D Z I S K  M A Z .
Prokuratura zna 
personalia postrzelonego 
mężczyzny, którego 
zwłoki znaleziono tuż 
po świętach Bożego 
Narodzenia przy 
ul. Chełmońskiego
w Grodzisku. 

P rzypomnijmy. Do 
makabrycznego 
odkrycia doszło 
w Grodzisku Ma-

zowieckim 27 grudnia. Przy 
ruchliwej ul. Chełmońskie-
go znaleziono zwłoki mężczy-
zny z raną postrzałową głowy. 
Przez kilka godzina na miej-
scu pracowali policjanci oraz 
prokurator.

Początkowo policja nie zna-
ła tożsamości denata. Teraz 
sytuacja wygląda inaczej. 
– Znamy już tożsamość męż-
czyzny. To 58-letni mieszka-
niec Grodziska Mazowieckiego 
– powiedział nam Dariusz 
Ślepokura szef grodziskiej
prokuratury rejonowej.

Strzał w głowę nastąpił 
z przyłożenia. Przy zwłokach 
znaleziono broń. Policjanci 
obecni na miejscu zdarzenia 
zabezpieczyli łuskę po wy-
strzelonym pocisku. Wszystko 
wskazuje więc na to, że męż-
czyzna popełnił samobójstwo. 
– Nie wykluczamy żadnego 
scenariusza, choć wszystkie 
ślady wskazują, że było to sa-
mobójstwo. Czekamy też na 
wyniki sekcji zwłok – pod-
kreślał prok.  Ślepokura. [AS]

Przy zwłokach 
znaleziono broń...
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Orkiestra będzie zbierała środki dla 
dzieci z oddziałów ogólnopediatrycznych 
i zapewnienia godnej opieki seniorom

W dzieło niesienia pomo-
cy włącza się też Piastów. Start 
o godz. 10 w Miejskim Ośrodku 
Kultury przy ul. Warszawskiej. 
Będzie można skorzystać z wy-
mienialni książek, pograć w plan-
szówki i wziąć udział w licytacji. 
O godz.18.30 ognisko z kiełbaska-
mi dla mieszkańców. W Komoro-
wie sztab zostanie zorganizowany 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących przy al. Marii Dąbrows-
kiej 12/20. Start o godz. 14. W pro-
gramie m.in. występy klasowe, 

pokazy akrobatyczne i wokal-
ne gimnazjalistów.

Orkiestry Jurka Owsiaka nie 
zabraknie w Nadarzynie. Kon-
certy, licytacje, występy dzieci, 
pokaz tańca i baletu – to wszystko 
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultu-
ry od godz. 15. Sztab WOŚP pojawi 
się również w Zespole Szkół przy 
ul. Jana Pawła II w Podkowie Le-
śnej. Start o godz. 14 w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich. W planie m.in. prezentacja 

wozu bojowego OSP Żółwin, po-
kaz pierwszej pomoc oraz kon-
cert zespołu Gorgonzolla.

Oto lista sztabów WOŚP w na-
szym regionie:

Brwinów – Gminny Ośrodek 
Kultury, ul. Wilsona 2; Grodzisk 
Mazowiecki – Centrum Kultu-
ry, ul. Spółdzielcza 9; Jaktorów 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
ul. Warszawska 88; Komorów – 
Zespół Szkół, al. M. Dąbrowskiej 
12/20; Milanówek – Hufi ec ZHP 
im. J. Kusocińskiego, ul. Królew-

ska 69; Nadarzyn – Nadarzyński 
Ośrodek Kultury, Pl. Piłsudskie-
go 42; Nowa Wieś – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny, ul. Główna 96; 
Piastów – Hufiec ZHP Piastów, 
ul. Bohaterów Wolności 23; Pod-
kowa Leśna – Zespół Szkół, ul. Ja-
na Pawła II 20; Pruszków – Szkoła 
Podstawowa nr 10, ul. Pływacka 16, 
Zespół Szkół nr 1, ul. Promyka 24/26, 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jasna 
2, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych, ul. Gomulińskiego 2.

 JakUB MałkiŃski 

R E G I O N
Chcą grać do końca świata
i jeden dzień dłużej. 
15 stycznia odbędzie się 
25. fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Na ulicach pojawią się 
wolontariusze, którzy będą 
zbierać datki, zaś sztaby 
szykują liczne atrakcje.

D zięki wsparciu WOŚP 
wiele szpitali zyska-
ło nowoczesny i nie-
zwykle potrzebny do 

leczenia sprzęt. Pacjenci widząc 
serduszko na aparaturze mają 
świadomość, że wspólny wysiłek 
tysięcy wolontariuszy i darczyńców 
daje szansę na powrót do zdrowia. 
15 stycznia Orkiestra będzie zbie-
rała środki dla dzieci z oddziałów 
ogólnopediatrycznych i zapew-
nienia godnej opieki seniorom.

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagości też w na-
szym regionie. Ciekawie będzie 
w Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim. Początek o godz. 
10. W programie występy szkół 
tańca, pokazy sztuk walki, jasełka, 
a także prezentacja historycznej 
grupy rekonstrukcyjnej. 

Cztery sztaby pojawią się 
w Pruszkowie. Orkiestra zagra 
w Szkole Podstawowej nr 10 przy 
ul. Pływackiej, Zespóle Szkół nr 1
przy ul. Promyka, Szkole Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Jasnej oraz 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych przy ul. Go-
mulińskiego. Każda placówka 
przygotowuje własny program, 
atrakcji oczywiście nie zabraknie.

Orkiestra Owsiaka 
zagra znowu
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15 stycznia już 25. fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Reklama
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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 styczniu 2017 r. Urząd 
Gminy Michałowice zor-
ganizował cykl 5 spotkań, 
w trakcie których oprócz 

części informacyjnej, pozwalającej miesz-
kańcom zapoznać się ze wszystkimi za-
gadnieniami związanymi z rewitalizacją, 
były również omawiane problemy społecz-
ne, będące podstawą do opracowania dia-
gnozy potrzeb mieszkańców, stanowiącej 
integralną część Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja obszarów będących w sta-
nie kryzysowym często kojarzy się z odbu-
dową konkretnej pierwotnej tkanki danego 
miejsca. W tym kontekście zgłoszone zo-
stały za pomocą fi szek projektowych do 
programu rewitalizacji Gminy Michałowi-
ce tereny zabytkowego parku w Regułach 
i zbiornika retencyjnego w Komorowie. 
Rewitalizacja tych terenów ma polegać na 
odtworzeniu obszarów przyjaznych ca-
łemu lokalnemu społeczeństwu, będą-
cych miejscem aktywizacji społecznej, 

rekreacji i wypoczynku, na co wskazy-
wali wnioskodawcy.

Powodzenie realizacji założeń „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Michałowice na lata 2016-2023” otwiera 
możliwości realnej zmiany funkcjono-
wania obszarów, które uległy degradacji. 
Jednak aby tak się stało potrzebna będzie 
aktywność i wysoki stopień zaangażowa-
nia mieszkańców gminy, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, lokalnych li-
derów w działania prowadzone w ramach 
procesu rewitalizacji.

Zapraszamy Państwa do współtworze-
nia „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Micha-
łowice na lata 2016-2023” współfi nanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna na 
lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

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.

Reklama
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Ostatnie przygotowania do uru-
chomienia sztucznego lodowiska 
na terenie miejskiej pływalni przy 
ul. Sportowej. – Lodowisko zostanie 
uruchomione w sobotę, a ofi cjalne 
otwarcie zaplanowaliśmy na niedzie-
lę, 15 stycznia o godz. 15. W sobotę 
ślizgawka będzie czynna od godz. 8 

z opłatą za wstęp według cennika, 
w niedzielę przez cały dzień będzie 
można korzystać z niego bezpłatnie 
– mówi nam Aneta Majak, dyrektor 
Milanowskiego Centrum Kultury. Na 
miejscu będzie możliwość wypoży-
czenia łyżew. Za bilet ulgowy zapła-
cimy 5 zł, za normalny 7 zł. To stawki 

nie za godzinę, a za wstęp. Czas nie 
jest więc limitowany. W dni powsze-
dnie w godz. od 8-15 ze ślizgawki bę-
dą bezpłatnie korzystać uczniowie 
milanowskich szkół. Od godz. 16 do 
22 lodowisko będzie dostępne dla 
mieszkańców. W weekendy obiekt 
otwarty dla wszystkich. [EL]  

M I L A N O W E K

Na łyżwy już 
w najbliższy weekend

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85, 
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

WYDŁUŻENIE OKRESU TESTOWEGO DLA TABLIC SYSTEMU  
INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że co najmniej do dnia 15.02.2017 r. wydłużeniu 
ulega okres funkcjonowania w trybie testowym tablic systemu informacji pasażerskiej zainstalo-
wanych na peronach stacji i przystanków osobowych wzdłuż linii WKD - uruchomionych w listopadzie 
2016 roku. 

O testowym trybie pracy tablic informuje na każdym wyświetlanym polu w dolnej jego części przewi-
jany tekst: „TEST SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ”.

Wydłużenie okresu testowego funkcjonowania tablic systemu informacji pasażerskiej jest związane  
z planowanymi w ciągu I kwartału 2017 roku modyfikacjami sposobu prezentowania treści oraz szko-
leniami personelu Zamawiającego w zakresie 
utrzymania i obsługi wdrażanego systemu.

Jednocześnie Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. przypomina, że w okresie prowa-
dzonych testów funkcjonowania systemu 
prezentowane treści mogą odbiegać od 
rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii 
WKD oraz mogą nie zachowywać pełnej 
spójności z uwagi na trwające w dalszym 
ciągu prace związane z konfiguracją opro-
gramowania zarządzającego.

O dalszych działaniach związanych z mody-
fikacjami sposobu wykorzystania danych na temat aktualnej lokalizacji pociągów na poszczególnych 
szlakach linii WKD lub związanych z ewentualną rekonfiguracją prezentowanych treści spółka będzie 
informować na bieżąco.

System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu został zainstalowany w oparciu o technologię światło-
wodową. Na 28 obiektach, wyposażonych łącznie w 45 peronów, zostało zamontowanych 101 dwu-
stronnych elektronicznych tablic zapewniających czytelność prezentowanych informacji z obu krań-
ców peronu. Dzięki nowoczesnemu systemowi dynamicznej informacji pasażerowie na bieżąco będą 
mogli śledzić sytuację na torach. Elektroniczne tablice wyświetlą m.in. informacje o czasie przyjazdu 
najbliższego pociągu, jego relacji oraz w razie potrzeby o opóźnieniach i utrudnieniach na linii WKD. 

Ww. przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Szwajcarię ze środków szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskie w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Roz-
wój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie 
wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziska prokuratura 
nadal pracuje nad 
głośną sprawą Haliny 
T. 30-latka zmarła po 
warsztatach medycyny 
naturalnej. 

P rzypomnijmy. W li-
stopadzie ubiegłego 
roku zmarła jedna 
z uczestniczek warszta-

tów medycyny naturalnej w Gro-
dzisku Mazowieckim. W trak-
cie zajęć chętni mogli skorzystać 
ze specjalnej oczyszczającej te-
rapii kambo. Do jej przeprowa-
dzenia jest potrzebna wydzielina 
żaby z puszczy amazońskiej. Ta 
terapia okazała się tragiczna 
w skutkach dla 30-letniej Haliny T.

Sprawą zajęła się prokuratu-
ra. Pod koniec listopada ubr. po-
znaliśmy wstępne wyniki sekcji 
zwłok. Biegli ustalili, że przy-
czyną zgonu 30-latki był obrzęk 
mózgu i niewydolność krążenio-
wo-oddechowa. – Wyniki sekcji 
zwłok wykazały, że kobieta nie 

miała krwiaka, nie doznała ura-
zów, które mogłyby doprowa-
dzić do śmierci. Wykluczyliśmy 
również możliwość zakrztu-

szenia się – mówił nam wtedy 
Dariusz Ślepokura, szef grodzis-
kiej prokuratury.
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Potwierdzeniem tego scena-
riusza mają być badania toksy-
kologiczne. Prokuratura wciąż 
czeka na ich wyniki. – To bar-
dzo długi i czasochłonny proces. 
Zakładaliśmy, że będziemy mieć 
wyniki w styczniu. Prawdopo-
dobnie wyniki badań poznamy 
na początku lutego – mówi nam 
prok. Ślepokura. Konrad S., który 
prowadził warsztaty jest podej-
rzewany o nieumyślne spowo-
dowanie śmierci za co grozi kara 
od trzech miesięcy do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Prok. Śle-
pokura: – W procesie występu-
je w charakterze świadka. [AS]

Co dalej w sprawie śmierci 
po terapii kambo?

technologii jedynie siarczyste mrozy 
mogą zatrzymać postęp prac przy 
budowie hali sportowej. Mamy 
nadzieję, że wykonawca wykaże 
się determinacją i zakończy robo-
ty w terminie. Ale to jeszcze daleka 
droga i dużo pracy do wykonania 
dla każdej ze stron – wyjaśnia za-
stępca wójta Raszyna.

 Budowa hali przy ul. Sporto-
wej zmusiła do przeprowadzki 
klub KS Raszyn. Piłkarze nie bę-
dą mogli rozgrywać spotkań na 
murawie stadionu im. Kazimierza 
Jedynaka. – KS Raszyn, który mie-
ścił się w przysłowiowym „zielonym 
domku” na stadionie im. Kazimie-
rza Jedynaka został do momentu 

wybudowania hali sportowej prze-
niesiony na teren Szkoły Podsta-
wowej im. Cypriana Godebskiego 
w Raszynie, wejście od strony ska-
teparku. W chwili obecnej trwają 
uzgodnienia odnośnie boiska, na 
którym klub mógłby rozgrywać 
swoje mecze. Dysponujemy dwoma 
boiskami  do treningów: Orlik oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym Wronik 
– tłumaczy Kucharski. – Czwarta li-
ga ma swoje ściśle określone wa-
runki rozgrywek, takie jak: boisko 
pełnowymiarowe, zabezpieczenia 
i inne, dlatego mamy już pewne 
pomysły i ustalenia, ale jest jesz-
cze za wcześnie by móc informować 
o ostatecznej decyzji – dodaje.

 JakUB MałkiŃski 

R A S Z Y N
Budowa wielofunkcyjnej 
hali przy ul. Sportowej 
wiąże się z reorganizacją 
funkcjonowania KS Raszyn. 
Klub musiał „wyprowadzić” 
się ze stadionu 
im. Kazimierza Jedynaka.

R aszyn rozpoczął ko-
lejną dużą inwestycję. 
Przy ul. Sportowej ru-
szyła budowa wielo-

funkcyjnej hali, która ma służyć 
mieszkańcom oraz klubom sporto-
wym. Obiekt powinien być gotowy 
w 2018 r. – Wykonawca zaczął
prace 19 grudnia. Po wprowadze-
niu na budowę rozpoczął nie-
zbędne roboty wyburzeniowe oraz 
przygotowanie terenu pod budo-
wę hali sportowej – podaje Michał 
Kucharski, zastępca wójta Raszyna.

Niektórzy snują obawy, że prace 
może wstrzymać mróz. Raszyńscy 
włodarze liczą na pozytywny rozwój 
inwestycji i zakończenie jej w ter-
minie. – Przy używanej obecnie 

Budowa hali wymusiła 
przeprowadzkę klubu
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Duża inwestycja przy ulicy Sportowej

M I C H A Ł O W I C E
Na terenie gminy 
Michałowice stacje rowerowe 
znajdują się obecnie 
w trzech punktach. Władze 
zastanawiają się nad 
poszerzeniem systemu 
o kolejne wypożyczalnie.

M ichałowice w poło-
wie ubiegłego roku 
uruchomiły system 
umożliwiający wy-

pożyczanie rowerów. Pierwsza ta-
ka stacja pojawiła się w Regułach, 
pod urzędem gminy. Choć miesz-
kańcy mogli wypożyczyć jedno-
ślad, zwiedzić okolice i oddać go 
tylko w tym jednym punkcie to 
Rower Gminny szybko zyskał po-
pularność. W ciągu niespełna mie-
siąca rowery wypożyczono 250 ra-
zy. Potem wypożyczalni na terenie 
gminy przybyło – kolejne stacje ro-
werowe pojawiły się w Komoro-
wie i Opaczy (obok stacji WKD).

Władze Michałowic rozważają 
rozbudowę systemu rowerowego. 
– Zastanawiamy się na jakich zasa-
dach kontynuować Rower Gminny. 
Możemy robić to w porozumieniu 
z Warszawą tak, by Rower Gmin-
ny i Veturilo były kompatybilne lub 
stworzyć zupełnie odrębny sys-
tem. W przeprowadzonej przez 
nas ankiecie zdania mieszkańców 
są podzielone prawie po równo – 
mówi nam Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice. – Mamy jesz-
cze trochę czasu na podjęcie de-
cyzji – dodaje.

Co ciekawe, władze gminy mają 
już częściowo wytypowane loka-
lizacje następnych stacji. – Stara-
my się wybierać sensowne punkty, 
które faktycznie zachęcą miesz-
kańców do korzystania z Rowe-
ru Gminnego. Chcielibyśmy, aby 
stacje powstały m.in. przy stacji 
WKD w Michałowicach czy w po-
bliżu zalewu w Komorowie. Jest 
jeszcze kilka lokalizacji, które 
wskazali nam mieszkańcy w an-
kietach. Nad tymi propozycjami 
również się zastanawiamy – za-
znacza wójt Grabka.

Ale kiedy pojawią się nowe sta-
cje – nie wiadomo. Obecnie gmi-
na skupia się na wyborze systemu 
funkcjonowania Roweru Gmin-
nego. Zwłaszcza, że pojawia się 
jeszcze jedna opcja. Michałowice 
są jedną z wielu podwarszawskich 
gmin, które otrzymają pieniądze na 
rozbudowę systemu ścieżek rowe-
rowych w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Zwień-
czeniem tej inwestycji byłby rów-
nież wspólny system wypożyczalni 
rowerów. – To pieśń przyszłości 
– podsumowuje wójt gminy. [AS]

Rower Gminny w centrum uwagi

Wyniki badań 
toksykologicznych 
będą prawdo-
podobnie na 
początku lutego

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., 
poz. 2147 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, 
że podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
z dniem 2 stycznia 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym 
przeznaczył do:
•  wydzierżawienia na okres powyżej  3 lat nieruchomość 

położoną w Raszynie przy Al. Krakowskiej oznaczoną 
ewidencyjnie jako działki nr ew. 1217; 1222; 1223 na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy firmy Dom Bianco 
Sp. z o.o.

• wynajmu lokal użytkowy w Szkole Podstawowej 
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie  na rzecz 
dotychczasowego najemcy  Kamila Cwyl.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od dnia 
wydania ogłoszenia.

Ogłoszenie
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami),  
art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Skośna” na 
terenie obrębu geodezyjnego Granica sporządzonego na podstawie uchwały  
nr XXXIX/368/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 23 stycznia 2017 r. do  
20 lutego 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy 
Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju 
nr 209 na II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) 
w Świetlicy Wiejskiej w Granicy przy ulicy Czeremchy 1 - początek o godz. 
1730. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie 
wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta 
Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym 
terminie do 6 marca 2017 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko  
i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej  
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres  
05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  
i wniosków złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), 
art. 39 ust. 1 pkt. 2,  w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego  
Granica sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIX/367/2014 z dnia 
10 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 23 stycznia 2017 r. do 20 lutego 
2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice 
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na  
II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) 
w Świetlicy Wiejskiej w Granicy przy ulicy Czeremchy 1 - początek o godz. 
1830. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie 
wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta 
Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości,  
której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i  zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 
2017 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej  
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres  
05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Reklama

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031,  
z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej 1KDL5  
w Piastowie od ul. Bodycha do drogi serwisowej drogi ekspreso- 
wej S2, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. 
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
linie rozgraniczające inwestycji (stałe zajęcie): 
obręb 6 - jednostka ewidencyjna Piastów
•	 269/10 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 269/4), 274/17, 

268/14 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 268/7), 274/14, 
273/1 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 273), 272/1 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 272), 271/18(działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 271/6), 271/16 (działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 271/5), 271/14 (działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 271/4), 271/12 (działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 271/3), 271/7, 271/20 (działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 271/8), 270/6 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 270/3);

ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości:
obręb 6 - jednostka ewidencyjna Piastów
•	 269/11 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 269/4), 269/3, 

274/18, 274/16, 274/21, 274/20, 271/13 (działka powstała 
z podziału dz. nr ew. 271/3), 270/2, 268/6, 270/7 (działka 
powstała z podziału dz. nr ew. 270/3);

obręb 13 - jednostka ewidencyjna Michałowice

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 111 (I piętro), tel.: 22 738-15-90. 
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Instytut Technologiczno – Przyrodniczy 
w Falentach Al. Hrabska 3,  

gmina Raszyn woj. mazowieckie 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynku 
usługowego o powierzchni użytkowej 2056,6m2 i prawa użytkowania wieczyste-
go nieruchomości gruntowej zabudowanej na działkach o łącznej powierzch-
ni 4577 m2: działka 1/80 o powierzchni 377 m2 ; działka 1/39 o powierzchni  
3576 m2 oraz działka 1/38 o powierzchni 624 m2 w Kłudzienku gmina Grodzisk 
Mazowiecki woj. mazowieckie.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej łącznie wynosi 1 379 000 zł 
Ofertę przetargową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
Sprzedaż nieruchomości – prawo własności budynku i prawo użytkowania wieczy-
stego działki o numerze ewidencyjnym 1/80; 1/39; 1/38 …; od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8:00 do 15:00, w terminie do dnia 27.01.2017 r. do godziny 12:00, 
na adres: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 
Raszyn woj. mazowieckie, sekretariat dyrektora.
O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty do 
Instytutu. Oferty winny zawierać:
•	 Oferowaną cenę w wysokości netto (bez należnego podatku od towarów  

i usług),
•	 Dane o oferencie tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 

nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: aktualny odpis z KRS lub 
zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

•	 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez  
zastrzeżeń,

•	 Dowód wpłaty wadium. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2017 o godz. 12.30 w Pałacu Instytutu  
w Falentach. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Kryterium wyboru oferty jest cena. W razie przyjęcia oferty do oferowanej kwoty 
zakupu zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej na konto Instytutu w Bank BPH SA nr 65 1060 0076 0000 3210 0022 0273 
najpóźniej do godz. 12.00 dnia 27.01.2017r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy 
kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu. Wadium przepadnie 
na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchylił się od 
zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta 
będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania 
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz 
warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97, poz. 443 z późn. zm.). 
Warunkiem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży jest wpłata na konto Insty-
tutu Technologiczno-Przyrodniczego pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem 
jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane 
z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca. Instytut Technologicz-
no-Przyrodniczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród ofe-
rujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi 
ofertami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Kazimierz Borys 
– tel. 22 735 75 02

Nadarzyn, dnia 13.01.2017r.

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

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie Nadarzyn  

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn:
•	 Uchwały Nr XXI.263.2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  
wsi Nadarzyn – dla działek nr ew.: 871/3 – 871/16,

•	 Uchwały Nr XXIV.318.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla działek nr ew.: 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie,

•	 Uchwały Nr XXIV.319.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Wolica – obszar w rejonie skrzyżowania Al. Katowickiej  
i drogi wojewódzkiej nr 721,

•	 Uchwały Nr XXIV.320.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Walendów – obszar w rejonie Stawu Oborowego,

•	 Uchwały Nr XXIV.321.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi,

•	 Uchwały Nr XXIV.322.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu,

•	 Uchwały Nr XXV.327.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr ew. 995/5 w Wolicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski do 
planów należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 
24, 05-830 Nadarzyn, w terminie do 10 lutego 2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla 
potrzeb projektów 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. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w Referacie Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy 
Urzędu (pok. 114) oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 „ustawy” uwagi 
i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy 
(pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,  
05-830 Nadarzyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
architektura@nadarzyn.pl, w terminie do 10 lutego 2017r. 
Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której uwaga lub wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
                     Wójt Gminy  

mgr inż. Janusz Grzyb         

          Grodzisk Mazowiecki, 13 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej Uchwałą 
Nr 415/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północnego-zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego zachodni 
narożnik działki ew. nr 25/1, północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 25/1 
i 25/4 do punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 25/4.
Od północnego-wschodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 24 do 
punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 26/15.
Od południowego-wschodu – północno-zachodnimi granicami działek  
ew. nr 26/15, 26/13, 26/12, 26/11, 26/10, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4 oraz 
26/2 do punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 26/2.
Od południowego-zachodu – południowo-zachodnią granicą działki  
ew. nr 25/1 do punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 25/1.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  23 stycznia 2017 r. do  
14 lutego 2017 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2017.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 
należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej 
www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz nieruchomości 
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemców z dnia 29.12.2016 r., położonych  
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 11 Listopada 13/15 m 7  
o pow. 37,0 m² i ul. Bałtyckiej 10 m 40 o pow. 53,3 m2.

Ogłoszenie

 Andrzej Golec 

P R U S Z K Ó W
Budynek pruszkowskiego 
dworca kolejowego to 
temat bez dna. A konkretnie 
jego remont. Czy tak jak 
zapowiadano start prac 
nastąpi w tym roku?

P anie, tak piękna budowla 
a patrz pan jak straszy 
– powiedział mi męż-
czyzna (kazał do siebie 

mówić pan Kazik) zagadnięty na 
ul. Sienkiewicza, tuż przed wej-
ściem na pruszkowski dworzec. 
Nie da się ukryć, ów osobnik był 
lekko podchmielony, ale jak wska-
zuje historia podchodów do re-
montu dworca, trzeźwi mieliby 
podobne zdanie.

Zabytkowy budynek, wzniesio-
ny w 1924 roku, to własność spółki 
PKP S.A. Kolejarze już od lat zapo-
wiadają jego gruntowny remont. 
Jak na razie niewiele z tego wy-
nika. Przebudowa dworcowego 

jakieś sygnały o możliwości po-
nownego opóźnienia startu prac. 

 – Jesteśmy w stałym kontakcie 
z kolejarzami, żadne takie informa-
cje do nas nie dotarły. Nic nie mó-
wili, żeby coś się zmieniło. Wprost 
przeciwnie: podpisaliśmy z nimi 
umowę na użytkowanie części 
tego budynku, konkretnie chodzi 
o I piętro. Chcemy je wykorzystać 
na pomieszczenia biblioteczne, na 

czytelnię – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. – A co, 
ma pan jakieś informacje, żeby coś 
się z terminem remontu zmieni-
ło? – pyta jednocześnie. – Nie 
mam, ale znając historię przygo-
towań do przebudowy dworco-
wego budynku... – odpowiadam.  
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– Na razie wszystko idzie zgod-
nie z planem. Mieliśmy nie-
dawno spotkanie z kolejarzami 
i potwierdzili dotychczasowe  
zobowiązania – podkreśla Kurzela. 

– Czy nie obawia się pan, że 
podczas prac prowadzonych 
przez kolejarzy może być zakłó-
cone funkcjonowanie dworca? 
– pytamy wiceprezydenta Prusz-
kowa. – Nie. Oni specjalnie tak 
planują, aby odbiór był w mo-
mencie jak zakończony będzie 
remont linii 447. Ma to się zbiec 
w czasie – odpowiada.

Kilka dni po rozmowie z wi-
ceprezydentem Kurzelą otrzy-
maliśmy od kolejarzy odpowiedź 
na wysłane wcześniej pyta-
nie o realność zapowiadanego 
startu remontu dworcowego 
budynku. Rzecz przedstawia się 
dość optymistycznie.

 – Dworzec w Pruszkowie 
znajduje się na liście 464 obiek-
tów objętych naszymi potrzebami 
inwestycyjnymi. Na ukończeniu 
są już prace projektowe związane 

Budynek dworca ma nadzieję na remont

z tą inwestycją. Planujemy, że pra-
ce budowlane rozpoczną się jesz-
cze w tym roku, a oddanie obiektu 
do użytku nastąpi do końca przy-
szłego roku. Inwestycja będzie 
realizowana pod okiem konser-
watora zabytków. Podczas prac 
budowlanych podróżni będą mo-
gli korzystać z dworca tymczaso-
wego – napisał Maciej Bułtowicz 
z wydziału prasowego PKP S.A.

Dla przypomnienia (bo pisa-
liśmy wiele razy) podajmy tylko, 

Według ostatnich kolejarskich 
zapowiedzi start remontu 
dworcowego budynku w Pruszkowie 
planowany jest w tym roku      

że planowany zakres prac jest 
szeroki. To nie tylko przebudo-
wa dworcowego budynku i bu-
dowa obiektu tymczasowego, ale 
także zagospodarowanie przyle-
głego terenu. Co ważne, wejście 
do budynku ma zostać zacho-
wane w tym samym miejscu. 
Zagospodarowane będą też pu-
ste pomieszczenia. Z zewnątrz 
budynek ma zyskać m.in. nowe 
pokrycie dachowe, stolarkę okien- 
na i drzwiową.

obiektu była przesuwana (pier-
wotnie padały nawet terminy 
2014-2015 rok...). Doszło do ta-
kiej sytuacji, że budynek chciało 
przejąć i wyremontować miasto, 
ale rozmowy z kolejarzami nie 
przyniosły efektu.

Według ostatnich znanych nam 
kolejarskich zapowiedzi start  
remontu dworcowego budynku 
ma nastąpić w tym roku, a jego 

udostępnienie dla podróżnych 
przewidziane jest w II połowie 
2018 r. Czy ten termin zosta- 
nie dotrzymany? 

Znając zawirowania z przebu-
dową budynku dworca przy ul. 
Sienkiewicza spytaliśmy władze 
Pruszkowa czy nie dotarły do nich 
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W I A D O M O Ś C I 11
5 stycznia na torach PKP w Grodzi-
sku doszło do tragedii. Na wyso-
kości ul. Słowackiego pociąg In-
ter City relacji Białystok – Jelenia
Góra śmiertelnie potrącił 18-let-
niego mieszkańca Grodziska Mazo-
wieckiego. – Na miejscu zdarzenia 
przeprowadzono oględziny oraz 

przesłuchano obsługę pociągu. 
Z ich zeznań wynika, że o godz. 
8.30 zauważyli biegnącego męż-
czyznę. Mimo sygnałów dźwięko-
wych 18-latek nie zszedł z torów 
– powiedział nam prok. Dariusz Śle-
pokura. – Prokuratura zleciła prze-
prowadzenie sekcji zwłok – dodał. 

18-latek pozostawił kartkę z infor-
macją dla rodziny. – Nie jest to list 
pożegnalny w klasycznym rozumie-
niu. Mężczyzna zostawił kartecz-
kę z informacją, gdzie znajduje się 
samochód. Nie wskazuje przyczyn 
swojej decyzji – tłumaczy prok.
Dariusz Ślepokura. [JM]  

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I

18-latek wbiegł 
pod pociąg...

Reklama

Reklama

Reklama

Nie miałam problemu 
z „sodóweczką”

R O Z M O W A
NATALIA BĄK w ekstraklasie 
tenisa stołowego 
debiutowała w wieku 
zaledwie 16 lat. W barwach 
GLKS-u Nadarzyn sięgnęła 
po mistrzostwo Polski. 
Po latach wspomina 
tamte wydarzenia.

Przygodę z tenisem stołowym 
zaczęłaś jako 11-latka... Potem 
byłaś wśród najlepszych zawod-
niczek w Polsce.
– W wieku 11 lat wyprowadziłam 
się z domu i trafi łam do Nada-
rzyna, gdzie spędziłam właściwe 
całą sportową karierę. „Zielo-
ne światło” od moich rodziców 
może wydawać się ekstremalną 
decyzją z ich strony, ale dzięki 
temu nauczyłam się wielu cen-
nych rzeczy i jestem im za to bar-
dzo wdzięczna.

GLKS Nadarzyn to czołówka ko-
biecego tenisa stołowego w wy-
daniu krajowym. Trafiłaś do 
mocnego zespołu i w 2006 r.
cieszyłaś się z drużynowego mi-
strzostwa Polski. Miałaś wte-
dy 17 lat.
– Bardzo się cieszę, że mo-
głam dorzucić swoją cegiełkę 
do tego sukcesu. Wspominam 
ten czas z ogromnym uśmie-
chem na twarzy. Moja kariera 
toczyła się wtedy dynamicz-
nie. Cieszę się, że otrzymałam 
szansę od trenerów i mogłam 
wystąpić w finałowych spotka-
niach, a do tego wygrywać w waż-
nych momentach.

Zdobyłaś brązowy medal mi-
strzostw świata juniorów 
w drużynie w 2007 r. Na koncie 
masz też sukcesy w mistrzo-
stwach Europy. Patrząc z per-
spektywy czasu, był to impuls 
do dalszej pracy czy pojawiła 
się „sodóweczka”?

– Zdecydowanie impuls do dal-
szej pracy i ogromna motywa-
cja. Nigdy nie miałam problemu 
z „sodóweczką”. W tym całym 
sportowym świecie najważniejsza 
jest głowa. Trzeba stąpać twar-
do po ziemi i zdać sobie sprawę, 
że sport młodzieżowy nie ma nic 
wspólnego ze sportem senior-
skim. Potrzebny jest naprawdę 
kawał trudnej i systematycznej 
pracy, żeby sukcesy juniorskie 
przełożyły się na sukcesy w wie-
ku seniorskim.

Kto czuwał żebyś nie „odfrunęła”?
– Przede wszystkim Dariusz Zwo-
liński z Nadarzyna. Jeżeli mogę 
tak głośno powiedzieć, to pan Da-
rek był dla mnie „drugim tatą”. 
Zawdzięczam mu bardzo dużo. 
Dbał o szkołę, rozwój sportowy 
i mentalny. Był prezesem klubu, 
trenerem, ale i psychologiem.

Skończyłaś przygodę z Nada-
rzynem i zniknęłaś z pierwsze-
go planu. Teraz grasz w I lidze.
– Zawsze chciałam mieć plan B 
na swoje życie. Zdawałam so-
bie sprawę z tego, że nie będę 
grała w tenisa stołowego całe 
życie. Zdecydowałam się zakoń-
czyć przygodę z profesjonalnym 
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sportem. Jasne że czasami żałuję, 
bo mam świadomość, że mogłam 
osiągnąć więcej. Z drugiej strony, 
to był wyłącznie mój wybór, a ja 
postanowiłam pójść inną drogą. 

Jednak „ciągnie wilka do lasu”...
– I tak, i nie. Gram w I-ligowym 
zespole SCKiS Hals Wadwicz 
Warszawa. Jestem pozytywnie 
zaskoczona, że mimo niewiel-
kiej liczby treningów mam do-
bry bilans. W Halsie jest wiele 
wartościowych osób, dzięki któ-
rym odnalazłam nowe miejsce 
dla tenisa stołowego w swoim 
życiu. Na co dzień współpracu-
ję też z LOTTO Superligą tenisi-
stów stołowych.

Śledzisz poczynania zespołu 
z Nadarzyna?
– Staram się śledzić wszystkie li-
gowe tabele. We wrześniu grałam 
mecz 1. Ligi na hali w Nadarzy-
nie, gdzie wylewałam kiedyś pot 
i łzy (śmiech). Wiem, że w klubie 
wiele się zmieniło. Pojawiły się 
nowe osoby, nie ma silnej dru-
żyny męskiej. Mam nadzieję, że 
jeszcze kiedyś wszyscy spotkamy 
się, aby powspominać stare czasy.

Rozmawiał: 
JAKUB MAŁKIŃSKI 

R E G U ŁY
11 stycznia w ciężarówce 
na terenie Parku 
Logistycznego 
w Regułach odkryto 
obecność obcokrajowca, 
który nielegalnie 
przekroczył granicę 
Polski ukrywając 
się w transporcie 
psiej karmy. 

P odczas rozładunku 
ujawniono osobę, 
która nielegal-
nie przekroczy-

ła granicę Polski. Ustalamy 
w jaki sposób to się stało, 
kto to dokładnie jest. Cze-
kamy na przyjazd tłumacza 
– mówiła nam „na gorąco” 
asp. Karolina Kańka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Jak potem udało się usta-
lić pruszkowskim munduro-
wym, mężczyzna to obywatel 
Afganistanu. Funkcjonariu-
szom znane są też jego dane 
osobowe. – Oczywiście nie 
możemy ich zdradzić – za-
znacza asp. Kańka.

Przesłuchany został też 
kierowca ciężarówki. – To 
obywatel Serbii. Twierdzi, 
że nie miał świadomości, 
że ktoś przebywa w tym 
transporcie – wyjaśnia przed
stawicielka pruszkowskiej 
policji. [EL]

Nielegalny 
imigrant

Grodzisk Mazowiecki,  13 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie  
ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),  
w związku z uchwałą Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej 
Uchwałą Nr  415/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  23 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach  
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
30 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2017.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 
cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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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

Poszukujesz stałego zatrudnienia bądź  
chcesz mieć możliwość dopasowania grafiku? 

Zgłoś się do nas! 
Agencja Pracy Tymczasowej 

Adecco Poland Sp. Z o.o. poszukuje  
kandydatów na stanowiska: magazynowe, 

produkcyjne oraz na stanowiska 
specjalistyczne. 

Nasze biuro znajduje się przy ul. Ołówkowej 1D 
lok. 95 w Pruszkowie (Vis a Vis stacji PKP). 
Informacje uzyskasz również pod numerem 

telefonu 22 738 88 20. Zapraszamy!
www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

Poszukiwany pracownik 
do rozwożenia posiłków. 
Praca w Szpitalu Kolejowym 
tel: 691 151 932

 ► Pracownik Ochrony, Pruszków, 
Pęcice, Komorów, Warszawa, 
System dzienny, 11zł/h. 668 310 156  

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Zatrudnię pomocnika na budowę 
bez kwalifi kacji w Regułach 
k. Warszawy z możliwością 
zakwaterowania, tel. 794 794 500. 

Szukam pracy

 ► Młody, ambitny, uczynny, uczciwy 
rencista szuka pracy na terenie 
Pruszkowa. Tel. 608 386 225 

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 bez pośredników 
działkę budowlaną okolo 
2000 m2 z domem w Milanówku, 
ze wszystkimi mediami. 
Dojazd drogą asfaltową. Do stacji 
PKP i Centrum 7 minut pieszo. 
Telefon: 508 397 685 

 ► Sprzedam dom 100 m2 okolice 
Grodziska 784 830 107 

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2 os. 
Staszica 215000 tyś. 694127292 

 ► Tanio dom 535 487 338 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► 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

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

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY 
W ATRAKCYJNEJ CENIE 
788 882 780 

Sprzedam

 ► Magiel 535 487 338 

Usługi

 ► 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 

 ► Ginekolog 791 949 970 

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

 ► Osuszanie pomieszczeń 
– wypożyczalnia osuszaczy 
tel. 691 516 47 

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

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Radonic, Sokołowa 
i Konotopy. Telefony 
728-430-774 / 728-880-442

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

 ► Pracownik Linii Produkcyjnej, 
zakład w Pruszkowie, 
Saint-Gobain Glassolutions 
(przetwarzanie szkła).Obsługa 
maszyn produkcyjnych, 
wózków widłowych i suwnic. 
Praca w trybie zmianowym. 
Tel. 602 420 415, mail 
izabela.ignasiak@saint-gobain.com  

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

 ► 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 

 ► Wyrób, naprawa oraz szycie 
na miarę kożuchów i kurtek 
skórzanych. ul.Polna 2, Otrębusy, 
tel. 603 704 275

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

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

PRACA: doradca Klienta  
do Placówki Partnerskiej Banku BPH

 
Aktualnie do Placówki Partnerskiej Banku BPH w Pruszkowie 
poszukujemy kandydatów na stanowisko: doradca klienta.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
  Sprzedaż produktów i usług bankowych
  Kompleksową obsługę klientów w zakresie prowadzenia kont  

i rachunków bank owych
  Aktywne pozyskiwanie nowych klientów dbając jednocześnie  

o wysoki poziom obsługi
  Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Od kandydatów oczekujemy:
  Wykształcenia średniego lub wyższego
  Doświadczenia w obsłudze klienta
  Umiejętności budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji  

z klientem
  Komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
  Dobrej znajomości obsługi komputera i programów biurowych  

(IE, MS-Office)
  Znajomości branży finansowej
  Doświadczenie w sprzedaży usług finansowych

Wybranym osobom oferujemy:
  Umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
  Kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy
  Szeroką ofertę szkoleń umożliwiających zdobywanie nowych kompetencji
  Możliwość kształtowania własnej kariery i zdobywania doświadczenia  

w dużej instytucji finansowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list 
motywacyjny: jadwigakresa@gmail.com

Na ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  

nieruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne, 
przeznaczonych  do 

wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym. 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
ulicy Brzezińskiego (droga gminna klasy L) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Zdziarską do ulicy Jarzynowej i rozbudowy ulicy Zdziarskiej (droga gminna 
klasy L) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warzywną do skrzyżowania z ulicą  
KDD-16, w Pruszkowie, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

linie rozgraniczające inwestycji (stałe zajęcie): 
obręb 6
•	 193/6 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 193/3), 193/8 (działka powstała  

z podziału dz. nr ew. 193/4), 162/29, 162/28, 162/30, 193/5, 194/3, 162/8, 194/26 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 194/8), 194/9, 162/11, 194/5, 202/1, 194/23 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 194/20), 198/5, 197/2, 196/2, 195/2, 158/6, 
158/24, 193/2;

obręb 7
•	 64/33 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 64/23), 125/116 (działka powstała  

z podziału 125/14);
obręb 10
•	 151/20, 64/1, 64/3 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 64/2), 79/17, 79/33 (działka 

powstała z podziału dz. nr ew. 79/18), 151/21, 151/22, 151/5, 151/6, 150/3, 150/11;

ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości:
obręb 6
•	 193/7 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 193/3), 193/9 (działka powstała  

z podziału dz. nr ew. 193/4), 193/1, 193/2, 194/5, 162/36, 162/37, 158/24, 194/19;
obręb 10
•	 79/34 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 79/18), 409, 410, 151/19;
Jednostka ewidencyjna – Pruszków.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy 
urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

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

POSZUKUJEMY OSOBY  
Z DOŚWIADCZENIEM

NA STANOWISKO 
KELNERSKIE 

DO RESTAURACJI OISHII SUSHI  
W PRUSZKOWIE

Wymagania: 
doświadczenie, dyspozycyjność, język angielski 
w stopniu komunikatywnym, umiejętność pracy 
w zespole, miła aparycja. 
Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV 
na adres mailowy: oishii@oishii.pl lub kontakt 
telefoniczny: 513 843 268.


