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P R U S Z K Ó W
– Co jeszcze musi się stać? 
Ile osób ma zginąć? – pytają 
mieszkańcy pruszkowskiego 
Żbikowa i po raz kolejny 
alarmują, że ulice 3 Maja, 
Długa i Mostowa zmieniły 
się w trasy rajdowe, 
a oni sami obawiają się 
o bezpieczeństwo swoje i dzieci. 

Onagminnym przekraczaniu 
prędkości przed kierow-
ców jadących żbikowskimi 

ulicami informowaliśmy pod koniec 
października ubiegłego roku. Po-
dobnie jak teraz, także wtedy o po-
moc zwrócili się do naszej redakcji 
mieszkańcy tej części Pruszkowa. 
– To droga nierówna, ma zagłębie-
nia, których nie widać, asfalt jest 
zużyty. Jadąc szybko samochody 
nagle podskakują i niewiele trzeba, 
żeby takie auto wybiło na chodnik, 
którym chodzi połowa uczniów po-
bliskiej szkoły. Druga połowa cho-
dzi ul. 3 Maja, gdzie wcale nie jest 
lepiej. W tych miejscach jeździ się 
za szybko. Ostatnio na ul. Długiej 
mieliśmy dwa dachowania. Tak CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Ulice zmieniły się w trasy rajdowe...
się kończy połączenie prędkości 
ze stanem tej drogi – mówił nam 
wówczas Paweł Pławiak, miesz-
kaniec Pruszkowa. 

Od tamtego czasu sytuacja się 
nie poprawiła. Ostatni poważny 
wypadek w tym rejonie miasta 
miał miejsce pod koniec grud-
nia. Finał okazał się tragiczny. 
Na przejściu dla pieszych u zbie-
gu ulic Poznańskiej i Mostowej kie-
rowca saaba potrącił dwie osoby, 
babcię i wnuka. Odwieziono ich 
do szpitala. Na początku stycz-
nia poszkodowana kobieta zmarła. 
– Co jeszcze musi się wydarzyć, 

żeby policjanci w końcu ruszy-
li się i zaczęli patrolować ten re-
jon z „suszarkami”?! – pyta jeden 
z mieszkańców. – Po południu 
przejście przez pasy na ul. 3 Maja 
graniczy z cudem. Gigantyczny 
ruch i każdy z kierowców ma klap-
ki na oczach. Boimy się o bezpie-
czeństwo – dodaje inny. – Wypad-
ków jest tam kilka razy więcej niż 
jeszcze dwa lata temu. A my cią-
gle słyszymy „nie da się”, kiedy 
apelujemy, żeby coś z tym zrobić
– zaznacza kolejny.

Hojnie wsparliśmy 
Orkiestrę  6

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

MEDYCYNA  
SPORTOWA

MEDYCYNA PRACY
LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA, 

BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG,  
ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

– Co jeszcze musi się wydarzyć, aby policjanci 
patrolowali ten rejon z „suszarkami” – mówią mieszkańcy 



– Milanówek jest dumny z Pani sukcesu! Cieszę się, że tak zdolna 
i ambitna mieszkanka włącza się również w życie naszego miasta.  
Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka, gratuluje Natalii Fiedorczuk-Cieślak wyróżnienia 
Paszportem „Polityki” 

C Y T A T  T Y G O D N I A02 Piątek, 20 STYCZNIA 2017

R E G I O N
Smogu ciąg dalszy. 
Wyniki pomiarów 
jakości powietrza ze 
środowego (18 stycznia) 
poranka były alarmujące. 
Normy stężenia 
pyłu PM2,5 zostały 
przekroczone.

W ostatnich tygo-
dniach smog stał 
się wrogiem nu-
mer jeden. Jakość 

powietrza pozostawia wiele do 
życzenia. Warto pamiętać, że 
pył PM2,5 uznawany jest za nie-
zwykle groźny i narażenie na jego 
działanie może skutkować skró-
ceniem średniej długości życia 
oraz chorobami.

Środowy poranek – jakość po-
wietrza w regionie oceniana była 
jako „bardzo zła”. O godz. 5 po-
miar wykonany na stacji w Pia-
stowie wykazał 164,6 μg/m3. 

Z kolei o godz. 8 stężenie py-
łu PM2,5 wynosiło 196,3 μg/m3. 
Norma została przekroczona 
blisko ośmiokrotnie. Natomiast 
w stolicy stężenie pyłu wynosi-
ło blisko 100 μg/m3.

Mieszkańcy regionu znów 
załamują ręce. – Pora umierać 
– skwitował krótko czytelnik 
Piotr. – To nie jest mgła tylko 
gryzący dym lub pył. Jestem 
załamana tym stanem rze-
czy. Trzeba chodzić do pracy 
i szkoły, ale jak to zrobić, sko-
ro nie da się oddychać – napi-
sała Agnieszka. 

Pamiętajmy: gdy „panuje” 
smog, osoby chore, starsze, ko-
biety w ciąży oraz małe dzieci 
powinny unikać przebywania na 
powietrzu. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska za-
leca korzystanie z komunikacji 
zbiorowej zamiast samochodu 
(te ostatnie też mają swój smo-
gowy udział). [JM]

Znów brudne 
powietrze
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R E G I O N
Przypominamy 
o akcji „Twój miś może 
zostać ratownikiem” 
prowadzonej przez 
straż pożarną. Chodzi 
o zbiórkę maskotek, 
miśków, pluszaków, 
które później trafi ą 
w ręce dzieci biorących 
udział w niebezpiecznych 
zdarzeniach. Do akcji 
przyłączyliśmy się i my. 

C el to zbiórka jak naj-
większej liczby „mi-
siów ratownisiów”. 
Każda maskotka bę-

dzie odpowiednia – miś lub 
żyrafa, słoń czy małpa. Dla miesz-
kańców naszego regionu spra-
wa jest o tyle łatwa, że pluszaki 
można pozostawić w strażac-
kich jednostkach w Pruszkowie 
i Grodzisku Mazowieckim. Miś-
ki można też przekazać do na-
szej redakcji.

O co w akcji chodzi? Gdy 
w wypadkach, pożarach lub in-
nych niebezpiecznych zdarze-
niach poszkodowane są dzieci to 
strażacy muszą otoczyć je opie-
ką. Z pozoru zwykłe maskotki 
mogą zdziałać więcej niż się wy-
daje. Wręczenie dziecku „misia 
ratownisia”, czyli pluszowej za-
bawki podczas sytuacji streso-
gennej zwiększa jego poczucie 
bezpieczeństwa i skutecznie od-
wraca uwagę od tego, co dzie-
je się wokół.

Czytelników zachęcamy do 
przynoszenia pluszaków do 

naszej redakcji przy Niecałej 
10/2 w Pruszkowie (czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8-16). Dotarło do nas już wie-
le maskotek! Dziękujemy tym, 
którzy znaleźli chęci, by udzie-
lić wsparcia innym. Bo jak już 
wspominaliśmy, pluszaki trafi ą 
do dzieci znajdujących się często 
w traumatycznych sytuacjach.

Zbiórkę miśków prowadzi-
my do 28 stycznia. Oficjalne 
przekazanie maskotek od re-
dakcji i Czytelników nastąpi 
31 stycznia. [SD]

Przynoście nadal miśki 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Gmina Grodzisk Mazowiecki 
rozstrzygnęła przetarg 
na wybudowanie nowej 
drogi gminnej, która 
połączy ul. Chełmońskiego 
z ul. Daleką. Kiedy 
wystartują prace? 

T uż obok Urzędu Skar-
bowego w Grodzisku 
oraz Samodzielnego 
Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachodnie-
go im. Jana Pawła II przebiega 
ulica Daleka. Natomiast w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 579 znaj-
duje się ul. Chełmońskiego. Nie-
stety, blisko placówki leczniczej, 
drogi łączy tylko ul. Sadowa.

– Chodzi o to, by m.in. od-
ciążyć ruch na Sadowej. Miesz-
kańcy zyskają nowe połączenie 
drogowe, które znacznie uła-
twi poruszanie się w obrębie 
szpitala, mam na myśli tutaj 

również karetki – wyjaśnia 
Stanisław Olkowski, kierownik 
Obsługi Techniczno-Inwesty-
cyjnej Urzędu Miasta w Grodzis-
ku Mazowieckim.

Postępowanie przetargowe 
w tej sprawie zostało rozstrzy-
gnięte. Kiedy rozpoczną się
prace? – Jest już wybrana ofer-
ta, koszt wybudowania drogi wy-
niesie 3 mln 50 tys. zł. Okres 
udzielonej gwarancji to 84 mie-
siące. Sądzę, że budowa roz-
pocznie się w marcu – mówi 
Olkowski. Inwestycję przepro-
wadzi fi rma Mabau.  

Szerokość jezdni wyniesie sie-
dem metrów. Jak czytamy w do-
kumentacji przetargowej obok 
drogi powstanie też ścieżka 
rowerowa i chodnik. Ponad-
to wykonawca będzie musiał 
uwzględnić przeprawę (most) 
nad rzeką Mrowna. Termin re-
alizacja zamówienia ustalono do 
dnia 30 listopada tego roku. [SD]

Nowa droga połączy
Chełmońskiego z Daleką
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drodze powiatowej tej katego-
rii i konkretnie w tym przypad-
ku nie można umieścić progów 
zwalniających przede wszystkim 
z uwagi na to, że droga stanowi 
dojazd do Szpitala Kolejowego 
na ul. Warsztatowej – zaznacza 
Krzysztof Bukowski. 

Pod koniec ubiegłego roku 
starostwo chwaliło się ustawie-
niem detektorów ruchu na kil-
ku ważnych drogach powiatu. 
Ich zadaniem jest rozpoznanie, 
który pojazd porusza się zbyt 
szybko i zmienić światło na czer-
wone, aby zmusić kierowcę do 
zmniejszenia prędkości. Tego 
typu instalacje, zwane profe-
sjonalnie „systemem dyscypli-
nowania kierowców” pojawiły 
się już na ul. Długiej, tyle że-
....w Ładach (gm. Raszyn). Kie-
dy przyjdzie czas na Pruszków? 
– Istnieje taka możliwość. De-
cyzje o ich umiejscowieniu po-
dejmowane są na podstawie 
przeprowadzanych pomia-
rów i analiz. Niewykluczone, że 
i w tym miejscu pojawi się takie 

rozwiązanie, jednak na chwilę 
obecną nie są prowadzone pra-
ce w tym kierunku – mówi nam 
przedstawiciel pruszkowskie-
go starostwa.

Takie tłumaczenie nie sa-
tysfakcjonuje mieszkańców. 

O statystykę wypadków i ko-
lizji na ulicach 3 Maja, Długiej 
i Mostowej w listopadzie, grud-
niu i na początku stycznia (czyli 
w okresie po naszej poprzedniej 
publikacji) zapytaliśmy policję. 
– W ostatnich dwóch miesią-
cach zeszłego roku odnoto-
waliśmy tam 15 zdarzeń, czyli  
wypadków i kolizji. Ze stycznia 
nie mamy jeszcze statystyk, ale 
zdajemy sobie sprawę, że tam 
rzeczywiście istnieje problem 
– mówi asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komedy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 

Świadomość tego, że nie 
są to najbezpieczniejsze ulice 
ma także starostwo powiato-
we w Pruszkowie, które zarzą-
dza ul. 3 Maja i Długą. – Tak jak 
w październiku tak i teraz mogę 
przekazać, że zawsze tego typu 
zgłoszenia i informacje prze-
kazujemy do Komendy Powia-
towej Policji. Tak było również 
i w tym przypadku. Skierowali-

– Śmierć babci, która przecho-
dziła z wnukiem przez przejście 
dla pieszych to nie jest pierwsza 
tragedia na żbikowskich dro-
gach. To aż szokujące, że nikt nie 
traktuje tego, co się tam dzieje, 
poważnie – mówi jeden z nich.

śmy do Komendy prośbę o zwięk-
szenie liczby patroli w tym rejo-
nie – mówi Krzysztof Bukowski 
z pruszkowskiego starostwa. 

Obietnicę, że w tej części 
miasta mundurowi będą poja-
wiać się częściej uzyskaliśmy 
w październiku i my. Co z niej 
wynikło? – Jeśli tylko istnieje 
taka możliwość i policjanci są 

wolni, to kierujemy ich w ten re-
jon, aby sprawdzili co się dzieje. 
Jednak bardzo ciężko jest po-
stawić taki patrol na stałe, aby 
non stop pilnował kierowców – 
tłumaczy asp. Karolina Kańka. 
I dodaje: – Nie powiemy oczy-
wiście w jakich dniach, ale zo-
stanie tam skierowany patrol 

z radarem. Mamy nadzieję, że 
to wpłynie na zachowania i wy-
obraźnię kierujących. 

Policyjna kontrola to jedno. 
Wśród postulatów mieszkań-
ców pojawiają się także rozwią-
zania, które mogłyby poprawić 
bezpieczeństwo bez koniecz-
ności stałej obecności policji. 
Najprostszy pomysł to wybudo-

wanie progów zwalniających na 
odcinkach gdzie kierowcy naj-
częściej przekraczają dozwolo-
ną prędkość. 

Okazuje się jednak, że tego 
rozwiązania starostwo w ogóle 
nie bierze pod uwagę. Z jakie-
go powodu? – Dlatego, że zgod-
nie z obowiązującym prawem na 

Cz
yt

el
ni

k

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl
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Ulice zmieniły się w trasy rajdowe...

– Nie powiemy oczywiście w jakich 
dniach, ale zostanie tam skierowany 
patrol z radarem. Mamy nadzieję, że 
to wpłynie na zachowania kierujących 
– mówi asp. Karolina Kańka

Sprawa drogowego bezpieczeństwa na ul. 3 Maja, Długiej i Mostowej w Pruszkowie
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500mln zł – odszkodowania w takiej wysokości domagają się spadkobiercy Barbary 
Grocholskiej. Troje krewnych dawnej właścicielki „Dóbr Ziemskich Michałowice” 

wystąpiło już w tej sprawie do sądu. Szacuje się, że z podobnymi roszczeniami łącznie mo-
że wystąpić około 10 osób, a wskazana przez nie kwota zadośćuczynienia może przekro-
czyć 1,5 mld złotych.  500P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I
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P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Pruszkowa  
z niecierpliwością czekają 
na budowę centrum 
handlowego. Na terenie, 
na którym ma ono stanąć 
pojawił się ciężki sprzęt, 
ale inwestor podkreśla,  
że to jeszcze nie  
start budowy.

N owa Stacja ma po-
wstać przy ul. Sien-
kiewicza. W centrum 
handlowym znajdzie 

się wyczekiwane przez miesz-
kańców Pruszkowa kino, które 
obsłuży sieć Multikino. Do dys-
pozycji widzów będzie siedem 

sal wyposażonych w projektory 
3D. Multikino będzie wizytów-
ką rozbudowanej strefy rozryw-
kowo-rekreacyjnej Nowej Stacji, 
która zajmie łączną powierzchnię 
niemal 3500 mkw. Kino i wspo-
mniana strefa do rozrywki i re-
kreacji to nie wszystko. Wiadomo 
już, że w Nowej Stacji znajdziemy 
sklep H&M, Carrefour, RTV Euro 
AGD, biura podróży Itaka i Rain-
bow oraz Super-Pharm.

Mieszkańcy Pruszkowa cze-
kają na start budowy, dlatego 
z ciekawością obserwują teren, 
na którym ma powstać centrum. 
W ostatnim czasie pojawił się 
tam ciężki sprzęt. Okazuje się 
jednak, że nie oznacza to star-
tu inwestycji. – Wprowadziliśmy 
na teren koparki i wywrotki, ale 
to jeszcze nie są prace związane 
z budową centrum Nowa Stacja. 
Ruszamy z ostatnim etapem prac 
porządkowych na terenie na któ-
rym ma powstać obiekt – mó-
wi nam Maciej Krzewiński, CEO 
ECC Real Estate. – Musimy ro-
zebrać fundamenty po starych 
budynkach oraz instalacje, które 
są w ziemi – podkreśla. 

Kiedy ruszy budowa centrum 
i kiedy będzie można z niego ko-
rzystać? Maciej Krzewiński: – 
Czwarty kwartał 2018 roku to nadal 
realna data. Sama budowa powin-
na ruszyć w najbliższym czasie. 

Proces komercjalizacji Nowej 
Stacji jest w toku. Maciej Krze-
wiński zdradził nam natomiast, 
kto będzie operatorem strefy fit-
ness. – Podpisaliśmy umowę z fir-
mą Zdrofit – powiedział. [AS]

Ciężki sprzęt na terenie Nowej 
Stacji, ale to nie start budowy
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Centrum handlowe ma powstać  
na terenie przy ulicy Sienkiewicza

płacić VAT-u – mówi nam Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. – Po 
drugie, ważniejsze, nie chcę, żeby 
ktoś kupił ten teren i zostawił ru-
dery w centrum miasta na kolejne 
lata. Po rozbiórce uporządkuje-
my działki i nawet jeśli nabywca 
od razu nie będzie ruszał z in-
westycją, to przynajmniej będzie 
to jakoś wyglądało – podkreśla.

Okazuje się, że gmina nie 
potrzebuje działek przy ulicy 
Obrońców Getta i nie ma pomysłu 

na ich wykorzystanie. Stąd decy-
zja o sprzedaży. – Nie wybuduje-
my w samym centrum budynków 
komunalnych czy socjalnych. Le-
piej sprzedać je jakiemuś dewe-
loperowi. W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego na tych działkach zaplano-
wano zabudowę wielorodzinną 

z punktami usługowymi – zazna-
cza burmistrz Grodziska.

Grzegorz Benedykciński zdra-
dził nam również, że gmina planu-
je uporządkować działki w rejonie 
pl. Zygmunta Starego i kościoła św. 
Anny. Od dawna znikają stamtąd 
zniszczone kamienice. – Na za-
gospodarowanie tego terenu są 
różne pomysły. Jednym z nich, 
myślę że głównym, jest budowa 
szkoły muzycznej w tym miejscu 
– mówi. – To jednak ciągle tylko 
plany. Będziemy je konsultować 
z mieszkańcami. Pewne jest, że 
bez względu na to co tam powsta-
nie, chcemy żeby pojawił się tam 
również ogólnodostępny parking 
podziemny – informuje.

Ostateczne decyzje na temat 
przeznaczenia terenów przy placu 
jeszcze nie zostały podjęte. Gro-
dziscy włodarze podkreślają, że 
nim w tym miejscu ruszy jaka-
kolwiek inwestycja gmina musi 
zakończyć inne ważne przed-
sięwzięcia. Co więcej: w sprawie 
wspomnianych terenów grodzi-
ski burmistrz liczy na głos miesz-
kańców. – Będziemy konsultować 
pomysły na zagospodarowanie te-
go terenu z mieszkańcami. Liczę 
na to, że w tym roku podejmie-
my już decyzję. W przyszłym roku 
moglibyśmy ruszyć z przygoto-
waniem projektów, a w kolejnych 
latach wcielić pomysł w życie  
– dodaje Grzegorz Benedykciński.

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Z krajobrazu Grodziska 
Mazowieckiego znikną 
kolejne szpecące kamienice. 
Tym razem chodzi  
o dwa budynki przy  
ul. Obrońców Getta 
oznaczone numerami 15 i 23. 

G rodziscy włodarze 
ostro zabrali się za 
porządkowanie wi-
doku miasta. W ja-

ki sposób? Rozbierane są stare, 
brzydkie i zniszczone kamienice. 
W ubiegłym roku z ziemią zrów-
nano m.in. trzy budynki przy 
ulicy Hynka i jeden przy Nada-
rzyńskiej. To nie koniec. Magi-
strat ogłosił właśnie przetarg na 
rozbiórkę dwóch domów wielo-
rodzinn ych przy ul. Obrońców 
Getta. Budynki te mają zniknąć 
do końca maja bieżącego roku. 

Co ciekawe, działki, na których 
stoją budynki mają trafić pod 

młotek. Pojawia się więc pytanie: 
dlaczego grodziski magistrat chce 
na własny koszt rozebrać bloki 
i sprzedać już uporządkowany 
teren? – Przyczyny takiego po-
stępowania są dwie. Po pierwsze, 
nie chcę być posądzony o to, że 
dogadałem się z kimś i sprzedaję 
działki z zabudowaniami, by nie 

Budynki do rozbiórki 

gr
od

zi
sk

.p
l

Znikną dwa stare domy przy ulicy Obrońców Getta 

N A DA R Z Y N
Gmina Nadarzyn 
przygotowuje koncepcję 
zagospodarowania 
terenu, na którym ma 
powstać parking „P+R”. 
Pomieści on ok. 150 aut.

P arking miałby pow- 
stać na terenie po-
między urzędem 
gminy a Przedsię-

biorstwem Komunalnym. 
Wstępnie planowana jest bu-
dowa ok. 150 miejsc. Nadarzyn 
będzie walczył o dofinansowa-
nie na realizację zadania. Gmina 
wchodzi w skład Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego, co 
umożliwia udział w przedsię-
wzięciach przewidzianych do 
realizacji jako Zintegrowane In-
westycje Terytorialne. – Gmi-
na Nadarzyn, tak jak pozostałe 
gminy WOF, została umiesz-
czona w Masterplanie, w któ-
rym przewidziano rozwój sieci 
parkingów w naszych gminach  
– zaznacza Katarzyna Domb-
ska, kierownik referatu ds. fun-
duszy zewnętrznych. 

Na parking trzeba będzie jed-
nak poczekać. – W lutym plano-
wane jest ogłoszenie konkursu 
na nabór wniosków na budowę 
parkingów „P+R”. Rozstrzygnię-
cie konkursu przewidywane jest 
na czwarty kwartał 2017 r. Dofi-
nansowanie zadania ze środków 
unijnych wynosi do 85 proc. in-
westycji. Trwa kosztorysowanie 
planowanego przedsięwzięcia. 
Kwota niezbędna na realizację 
inwestycji zostanie najpraw-
dopodobniej wprowadzona 
do budżetu gminy podczas se-
sji Rady Gminy Nadarzyn pod 
koniec stycznia br. – tłumaczy  
przedstawicielka gminy. [JM]

Planują 
parking „P+R”
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P R U S Z K Ó W
W ramach Pruszkowskiego Kina Fil-
mowego zobaczymy „Syna Szawła”, 
dramat w reżyserii László Nemesa. 
Akcja filmu rozgrywa się w 1944 r., 
a jej miejsce to hitlerowski obóz za-
głady Auschwitz-Birkenau. Obraz 
przedstawia 48 godzin z życia Szawła 
Auslandera, węgierskiego Żyda. Jest 

członkiem oddziału Sonderkomman-
do złożonego z żydowskich więźniów, 
zatrudnianych przymusowo przy ob-
słudze komór gazowych, „sprzątaniu” 
krematoriów. W pewnym momencie 
Szaweł stał się maszyną, obojętnie 
wykonywał to, co musiał. Nie miał 
wyjścia. Jednak w pewnym momencie 

Znakomity film 
„Syn Szawła” w PKF

wśród zamordowanych w komorze 
gazowej zauważa swojego syna... Co 
się dzieje dalej? Tego będzie można 
dowiedzieć się podczas seansu filmo-
wego w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Pruszkowie (ul. Miry Zimińskiej-Sy-
gietyńskiej 5). Projekcja 21 stycznia 
(sobota) o godz. 18. Wstęp wolny. [SD]  

Powiększ grono 
swoich Klientów!

tel. (22) 758 77 88

Zadzwoń i zamów reklamę już dziś!

Harmonogram dodatków 
do Gazety WPR:

reklama@wprmedia.pl
www.wprmedia.pl

27 stycznia  - Motoryzacja
10 lutego - Karnawał
24 marca - Nieruchomości

Reklama

M I L A N Ó W E K
Mieszkanka Milanówka 
Natalia Fiedorczuk-Cieślak 
została wyróżniona 
tegorocznym Paszportem 
„Polityki” w kategorii 
Literatura.

J ak napisano w uzasadnie-
niu, nagroda została przy-
znana za „przenikliwy 
portret współczesnej Pol-

ski widzianej od strony matek z 
wózkami, za chłodny i niebanal-
ny obraz macierzyństwa, a także 
za żywy i pełen humoru literacki 
język w książce „Jak pokochać 
centra handlowe”. Pasją Natalii 
Fiedorczuk-Cieślak jest nie tylko 
literatura. Znana jest miłośni-
kom muzyki jako piosenkarka, 

instrumentalistka i autorka tek-
stów piosenek.

Gratulacje mieszkance Mi-
lanówka za pośrednictwem 
Facebooka złożyła burmistrz 
miasta-ogrodu. – Serdecz-
ne gratulacje dla Pani Natalii. 
Milanówek jest dumny z Pani 
sukcesu! Cieszę się, że tak zdol-
na i ambitna mieszkanka włą-
cza się również w życie naszego 
miasta. Życzę dalszych sukce-

sów i satysfakcji! – czytamy we 
wpisie Wiesławy Kwiatkowskiej.

Z autorką „Jak pokochać cen-
tra handlowe” będzie można 
spotkać się 30 stycznia o godz. 18,  
podczas wieczoru autorskie- 
go w Miejskiej Bibliotece Pub- 
licznej (Milanówek, ul. Spacero-
wa 4). Wstęp wolny. [EL]

Milanowianka wyróżniona 
Paszportem „Polityki”
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Gratulacje mieszkance Milanówka  
za pośrednictwem Facebooka złożyła 
burmistrz miasta-ogrodu

z miejsca 202 na 264. Na Mazow- 
szu placówka zajmuje 58. miej-
sce, a rok wcześniej była 49. 
– Analizowaliśmy dokładnie ran-
king. Ponownie znaleźliśmy się 
wśród najlepszych liceów w Pol-
sce. Cieszy nas bardzo wysoka 
pozycja na Mazowszu i to, że je-
steśmy atrakcyjni dla uczniów. 
Obecność w rankingu świad-

czy o wysokim poziomie szko-
ły. Należy zaznaczyć, że jesteśmy 
najlepszą placówką w powiecie 
pruszkowskim, czego potwier-
dzeniem jest to, że jako jedyni 
otrzymaliśmy ponownie tytuł 

Srebrnej Szkoły 2017. Priory-
tetem szkoły na przyszłość jest 
utrzymanie wysokiego poziomu 
nauczania przy jednoczesnym 
utrzymaniu przyjaznej uczniom 
atmosfery – mówi nam Iwona 
Pych, dyrektor liceum im. Ta-
deusza Kościuszki. 

Wśród najlepszych w Polsce 
znalazła się też inna pruszkow-

ska placówka, choć w skali kra-
ju zanotowała spadek. Liceum 
Ogólnokształcące im. Tomasza 
Zana znalazło się na 417 pozycji 
(poprzednio 403). W wojewódz-
twie mazowieckim zajmuje 82.  

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
W tegorocznym rankingu 
miesięcznika „Perspektywy” 
w gronie 500 najlepszych 
liceów ogólnokształcących 
w Polsce znalazły się cztery 
placówki z naszego regionu. 

P o ranking „Perspektyw” 
sięga młodzież, która 
staje przed wyborem 
dalszej ścieżki eduka-

cyjnej. Od lat kryteria oceny są 
niezmienne. Kapituła tworząc ze-
stawienie bierze pod uwagę wy-
niki egzaminów maturalnych na 
poziomie obowiązkowym i roz-
szerzonym oraz sukcesy szkół  
w olimpiadach przedmiotowych. 
Fakt obecności w zestawieniu 
szkół z naszego regionu świad-
czy o ich poziomie.

Na szczycie rankingu liceów 
bez zmian. Tak jak poprzednio na 
czele XIII Liceum Ogólnokształ-
cące ze Szczecina, które wyprze-
dziło warszawskie XIV Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica i toruńskie Liceum Aka-
demickie UMK. Wśród 500 naj-
lepszych nie brakuje placówek 
z naszego regionu. Prym wiedzie 
Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące nr 5 Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego w Milanówka, 
które tak jak i rok temu zajęło  
66. pozycję. Wśród szkół z woje-
wództwa mazowieckiego mila-
nowska placówka jest 23.

Pruszkowskie Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki zanotowało spadek 

Nasze szkoły w rankingu
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Licea ogólnokształcące z Pruszkowa, Milanówka  
i Podkowy Leśnej wśród 500 najlepszych w kraju

lokatę, czyli tak jak rok temu. 
W zestawieniu jest również 
Podkowiańskie Liceum Ogól-
nokształcące nr 60, które skla-
syfikowano na 444. pozycji. Rok 
temu placówka nie znalazła się 
w rankingu. Na Mazowszu liceum 
z Podkowy jest 87.

Warto wspomnieć o pozo-
stałych placówkach z regionu, 
które nie znalazły się w ogólno-
polskim rankingu, lecz zostały 
uwzględnione w wojewódzkim 
zestawieniu. 110. miejsce zajęło 
Liceum Ogólnokształcące w ZS 
nr 1 w Milanówku, a komorow-
skie Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Dąbrowskiej sklasy-
fikowano na 123. pozycji.

Miesięcznik „Perspektywy” 
przygotował też zestawienie 
300 najlepszych techników. Na 
czele Technikum Elektronicz-
ne w ZSE im. Wojska Polskiego 
w Bydgoszczy. Najlepiej z pla-
cówek z naszego regionu wy-
padło Technikum Budowlane 
w Zespole Szkół nr 1 im. Staszi-
ca w Pruszkowie, które zajmuje 
250. pozycję. Rok temu placów-
ka była 116. Na Mazowszu pla-
suje się na 31. miejscu. Z kolei 
275. lokatę w ogólnopolskim ze-
stawieniu, a 33. w wojewódzkim 
zajmuje Technikum nr 1 z Gro-
dziska Mazowieckiego.

Dwie placówki sklasyfikowano 
również w gronie najlepszych na 
Mazowszu. 41. jest milanowskie 
Technikum w Zespole Szkół nr 2 
im. gen. Józefa Bema, a 54. miejs- 
ce zajmuje grodziskie Techni-
kum w Zespole Szkół Technicz-
nych i Licealnych nr 2.

B R W I N Ó W
W Brwinowie policja 
zatrzymała 32-latka 
podejrzanego o pedofilię, 
który umówił się na 
spotkanie seksualne  
z 14-latką. Musiał być  
bardzo zdziwiony, gdy 
zobaczył kto na niego czekał...

Z atrzymanie 32-latka nie 
byłoby możliwe bez po-
mocy mężczyzny, który 

Umówił się na spotkanie seksualne z 14-latką
zorganizował prowokację. Umówił 
się na spotkanie z podejrzanym  
i obezwładnił go. – Prowadzi-
łem z nim korespondencję przez 
dwa dni. Padła propozycja spotka-
nia. Początkowo miało odbyć się  
w McDonaldzie w Pruszkowie, 
jednak ostatecznie wybrałem 
teren przy poczcie w Brwinowie. 
Mężczyzna na miejscu był zdzi-
wiony moim widokiem. Podsze-
dłem do niego i dokonałem ujęcia 
obywatelskiego – przedstawia 

nam mężczyzna odpowiedzial-
ny za organizację prowokacji.

Udało nam się dotrzeć do kore-
spondencji między osobą udającą 
14-latkę a 32-latkiem. Na czacie 
mężczyzna nie krył się ze swoimi 
planami. – A co chcesz pooglądać 
takie filmiki z młodymi kobieta-
mi jak będę u ciebie? (...) Same-
mu by się chciało tak z młodszą 
porobić – napisał.

Policja wszczęła czynności 
procesowe. – W poniedziałek 

(16 stycznia – przyp. red.) w go-
dzinach wieczornych na tere-
nie gminy Brwinów w związku 
z zawiadomieniem przez oso-
bę fizyczną dokonano zatrzy-
mania mężczyzny, który przez 
internet oferował 14-latce ob-
cowanie płciowe. Względem 
32-latka zostały wszczęte czyn-
ności procesowe – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie. [JM]

Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
nr 5 w Milanówka zajęło 66. pozycję. 
Wśród szkół z woj. mazowieckiego 
milanowska placówka jest 23.
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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, przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowych, lokalnych 
liderów 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.

 

P I A S T Ó W
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bo-
haterów spod Darnicy w Piasto-
wie otrzyma tysiąc nowych książek 
od Empiku. Placówka znalazła się 
w gronie laureatów konkursu to-
warzyszącemu programowi „Prze-
cinek i Kropka”. A konkurencja nie 
była mała, bo do tego konkursu 

zgłosiło się aż 300 szkół! Plebiscyt 
trwał miesiąc, od 5 października 
do 6 listopada. Za pośrednictwem 
strony www.przecinekikropka.pl 
codziennie można było oddać jeden 
głos. Natomiast zadaniem dzieci 
było wykonanie sesji fotografi cz-
nej (patrz zdjęcie). Uczestniczyli 

Tysiąc książek trafi
do podstawówki

w niej uczniowie klasy 2b, przebra-
ni za postacie ze znanych książek. 
Pojawili się m.in.: Pippi Pończoszan-
ka, Nela mała reporterka, Czerwo-
ny Kapturek, Księżniczki, Smok, 
Harry Potter i Pan Kleks. Ofi cjal-
ne wręczenie książek odbędzie się 
w piątek 20 stycznia. [SD]  
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy policjanci zatrzymali 
38-latka, który znęcał się nad partner-
ką. – 8 stycznia funkcjonariusze zosta-
li wezwani na interwencję domową 
do jednego z mieszkań na terenie 
Pruszkowa. Okazało się, że męż-
czyzna wszczął awanturę, podczas 
której pobił pokrzywdzoną. Z relacji 

kobiety wynikało, że jej konkubent 
znajdując się pod wpływem alkoholu 
uderzał ją szklaną butelką po głowie, 
kilkakrotnie użył tłuczka do mięsa,  
a także groził jej przy użyciu noża po-
zbawieniem życia. Policjanci do po-
szkodowanej natychmiast wezwali 
pogotowie, które zabrało kobietę do 

Brutalne pobicie 
partnerki

szpitala – informowała asp. Karolina 
Kańka z Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – 38-latek usły-
szał zarzut uszkodzenia ciała i gróźb 
karalnych – dodała. Sąd Rejonowy  
w Pruszkowie zdecydował o tymcza-
sowym aresztowaniu podejrzanego 
na okres trzech miesięcy. [EL]  

06

G R O D Z I S K  M A Z .
Podejmują kolejne 
wyzwania. Klub 
Sportowy Biegi Grodzisk 
Mazowiecki otworzył 
dwie nowe sekcje: nordic 
walking i triathlon.

K ażdy chce prowa-
dzić zdrowy tryb 
życia, ale obowiąz- 
ki sprawiają, że 

często jest to niemożliwe. 
Jednak w Grodzisku grupa 
sympatyków biegania i zajęć 
lekkoatletycznych stale rośnie. 
Klub Sportowy Biegi zachęca 
do aktywności wszystkich, bez 
względu na wiek. Najmłod-
si mogą ćwiczyć pod okiem 
trenera we wtorki, czwartki 
i soboty. W klubie są też gru-
py młodzików, juniorów, se- 
niorów i weteranów.

Co istotne, zwolennicy 
aktywności nie tylko dba-
ją o swoje zdrowie, ale wza-
jemnie się motywują. Styczeń 

przywitał nas śniegiem i mro-
zem, ale dla sportowych zapa-
leńców z Grodziska to żadna 
przeszkoda. 7 stycznia ruszyła 
Grodziska Liga Biegowa. Za-
jęcia odbywają się w sobo-
ty w godz. 17-18 na stadionie 
i hali OSiR przy ul. Westfala 3a. 

Chętni mogą spróbować sił 
w nowych sekcjach – nordic 
walking i triathlon. Obie dys-
cypliny w ostatnim czasie zy-
skały ogromną popularność. 
Miłośników chodzenia z kijka-
mi stale przybywa. Na sporto-
wej mapie Polski nastąpił też 
wysyp imprez triathlonowych, 
które są prawdziwym wyzwa-
niem. Trzeba mieć niezwy-
kłą wytrzymałość i siłę, żeby 
ukończyć zawody.

Zakochani mogą powo-
li myśleć o tym jak spędzić 
Walentynki. Tradycyjnie 
Klub Sportowy Biegi organi-
zuje Grodziski Bieg Par. Każdy 
będzie mógł sprawdzić się na 
10 km, 5 km i 1 km. Zmagania 
odbędą się 12 lutego w szko-
le podstawowej w Izdeb- 
nie Kościelnym. [JM]

Aktywności 
nigdy za wiele
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W naszych regionie również został  
pobity „Orkiestrowy” rekord  
z poprzedniego roku

zebranych środków. W naszych 
regionie również został pobity re-
kord z poprzedniego roku!

Wstępne szacunki wskazują, 
że w powiatach pruszkowskim 
i grodziskim zebrano ponad  
570 tys. zł. – Dokładnie sprawdza-
my i liczymy zebraną kwotę. Przy 
tak dużych sumach wskazana  

jest dokładność – mówiła nam 
Beata Polakiewicz, szefowa szta-
bu w Szkole Podstawowej nr 10 
w Pruszkowie. W wielu punk- 
tach pobite zostaną ubiegłorocz-

ne wyniki. – Cały czas liczymy, 
ale wiele wskazuje na to, że ze-
braliśmy więcej niż rok temu. 
Prawdopodobnie osiągniemy po-
nad 50 tys. zł! – podawał Dariusz 

Kopeć, odpowiedzialny za sztab 
w Milanówku.

Poniżej prezentujemy środ-
ki zebrane przez poszczegól-
ne sztaby:

Brwinów – Gminny Ośrodek 
Kultury – ponad 50 tys. zł; Gro-
dzisk Mazowiecki – Centrum 
Kultury – 106 316, 20 zł; Jaktorów 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny 
– 22 299, 88 zł; Komorów – Ze-
spół Szkół – 58 350 zł; Milanówek 
– Hufiec ZHP im. J. Kusocińskie-
go – ponad 50 tys. zł; Nadarzyn 
– Nadarzyński Ośrodek Kultu- 
ry – ok. 38 tys. zł; Nowa Wieś  
– Zespół Szkolno-Przedszkolny  
– ponad 50 tys. zł; Piastów – Hu-
fiec ZHP Piastów – 31 298, 56 zł; 
Podkowa Leśna – Zespół Szkół  
– 32 300 zł; Pruszków – Szkoła Pod-
stawowa nr 10 – 50 817, 19 zł; Prusz-
ków – Zespół Szkół nr 1 – 15 700 zł; 
Pruszków – Szkoła Podstawowa  
nr 2 – 57 820, 86 zł; Pruszków – Zes- 
pół Szkół Ogólnokształcących  
i Sportowych – ponad 10 tys. zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy to nie tylko zbieranie 
pieniędzy do puszek, ale tak-
że licytacje, wysyłanie sms-ów, 
przelewy i wiele innych sposo-
bów, aby wesprzeć akcję. Nie 
brakowało imprez towarzyszą-
cych, także w naszym regionie. 
Koncerty, jasełka, pokazy tań-
ca czy sztuk walki, przedstawie-
nia szkolne – każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, dobrze się bawić 
i wraz z nimi włączyć się w dzie-
ło pomocy. 

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
15 stycznia, podczas  
25. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy po raz  
kolejny daliśmy  
dowód, że jesteśmy  
gotowi nieść pomoc.  
Według wstępnych 
szacunków w naszym 
regionie zebrano blisko  
600 tys. zł!

W tym roku Wielka 
Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy 
zagrała z myślą  

o dzieciach z oddziałów neuro-
pediatrycznych oraz seniorach. 
Na naszych ulicach pojawili się 
wolontariusze z puszkami, któ-
rzy za każdy datek wręczali  
czerwone serduszko WOŚP.

Po raz kolejny wykazaliśmy 
się hojnością. Kilka minut po 
północy licznik w sztabie WOŚP 

wskazywał ponad 62 mln zł! 
Rok temu kwota była zdecydo-
wanie mniejsza – „tylko” 44 mln 
zł. Należy zaznaczyć, że w wie-
lu sztabach nadal trwa liczenie 

Hojnie wsparliśmy 
Orkiestrę
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Według wstępnych szacunków w naszym 
regionie zebrano blisko 600 tys. zł! 

P O D KO W A  L E Ś N A
Od stycznia zaczęły 
obowiązywać nowe 
przepisy ułatwiające 
wycinkę drzew  
na prywatnych  
posesjach. Nie trzeba  
już dopełniać formalności 
i prosić o pozwolenie  
w swojej gminie.  
Ale są wyjątki... 

T o znaczne ułatwienie 
dla właścicieli dzia-
łek, na których nie 
jest prowadzona dzia-

łalność gospodarcza. – Wniosek 
o zezwolenie na wycięcie drzewa 
lub krzewu konieczny jest jedy-
nie wtedy, jeśli wycinka planowa- 
na jest w związku z prowadze- 
niem działalności gospodarczej,  
np. pod budowę warsztatu, bu-
dynku usługowego czy inwen-
tarskiego itp., obwód pnia na 
wysokości 130 cm przekracza 100 
cm w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzy-
stego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego lub 50 cm  

w przypadku innych drzew,  
a powierzchnia krzewów prze-
kracza 25 m2 – informuje urząd  
gminy w Brwinowie.

Wyjątkiem od tych przepi-
sów są tereny chronione przez 
konserwatora zabytków. To 
szczególnie istotna informa-
cja dla mieszkańców Podkowy 
Leśnej, bo cały obszar miasta-
-ogrodu takiej ochronie pod-
lega. – Na terenie Podkowy 
Leśnej, również na działkach 
prywatnych konieczne jest na-
dal uzyskanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, 
w tym drzew i krzewów owo-
cowych oraz zezwolenia na 
prace konserwatorskie w ob-
rębie istniejącego drzewostanu 
– przypomina Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy. [EL]

Wycinka łatwiejsza, 
ale nie w Podkowie
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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 inny-
mi dlatego, 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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Tradycyjnie 
klub organizuje 
Grodziski Bieg 
Par. Będzie  
można sprawdzić 
się na 10 km,  
5 km i 1 km
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Kalendarz 
„Ogień i woda”

„O gień i woda” – pod ta-
kim hasłem OSP Bi-
skupice i Brwinowskie 
Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i Kanalizacji podjęły współ-
pracę przy wydaniu kalendarza na 
2017 rok, dostrzegając, że mają ze sobą 
wiele wspólnego. Nie chodzi jedynie 
o wykorzystywanie wody do gasze-
nia pożarów. Zarówno straż pożarna, 
jak też przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne mają podobną 
misję: służbę mieszkańcom gminy. 
Ogień to niszczący żywioł, z którym 
zmagają się druhny i druhowie OSP 
oraz woda – wydobywana z głębi zie-
mi, uzdatniana i dostarczana do sieci 
wodociągowej, zaopatrującej hydranty 
przeciwpożarowe. Z inicjatywą wy-
dania kalendarza promującego dzia-
łalność ochotniczej straży pożarnej 
wystąpiła żeńska drużyna pożarnicza 

OSP Biskupice, której druhny znala-
zły się na zdjęciach.

- Nasza żeńska drużyna jest w rów-
nym stopniu wyszkolona jak męska 
cześć naszej jednostki. Dziewczyny 
uczestniczą w działaniach ratowni-
czych, stanowiąc pełnowartościo-
wych partnerów dla zawodowych 
strażaków. Z dużymi sukcesami 
biorą również udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Aktywnie 
uczestniczą w gminnych, kościel-
nych i wiejskich świętach i uro-
czystościach. Często biorą udział 
w  zabezpieczeniu różnego rodzaju 
imprez takich jak: rajdy rowerowe, 
dni sportu czy Dzień Dziecka w oko-
licznych miejscowościach – podkre-
ślają druhny z Biskupic.

Jak mówią strażacy z OSP Biskupi-
ce misją Ochotniczej Straży Pożarnej 
jest działanie na rzecz ochrony życia, 

zdrowia i mienia przed pożarem, klę-
skami żywiołowymi czy zagrożeniami 
ekologicznymi, organizowanie szko-
leń, ćwiczeń o tematyce przeciwpoża-
rowej, rozwijanie i upowszechnianie 
działalności kulturalnej w gronie stra-
żaków jak i wśród sympatyków OSP, 
krzewienie kultury fi zycznej i sportu, 
organizowanie pożarniczego i obron-
nego wychowania dzieci i młodzieży, 
branie udziału w różnorodnych pra-
cach społecznych na rzecz miejsco-
wości oraz organizacji będących jej 
sprzymierzeńcami. 

Pierwsze 3 osoby, które zadzwonią 
w poniedziałek 23 stycznia po godz.9 
pod nr tel. 22 738 26 29 otrzymają ka-
lendarz OSP Biskupice. (PR)

Strażacy OSP Biskupice zaczęli rok 
z nowym kalendarzem. Na zdjęciach 
znalazły się druhny żeńskiej drużyny 
pożarniczej.
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          Grodzisk Mazowiecki, 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

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 363/2016 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. 
Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej 
i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
1) od północy – po północnej granicy dz. ew. nr 186,
2) od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 186, 185 183/3,
3) od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 183/3,
4) od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 183/3, 185 i 186.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  30 stycznia 2017 r.  
do 21 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
6 lutego 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 inter- 
netowej 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 7 marca 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

          Grodzisk Mazowiecki, 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej  w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki 
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 363/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
23 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano 
Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi  Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  30 stycznia 2017 r. do  
21 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 6 lutego 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 7 marca 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

F o t o m i g a w k a

16 stycznia ok. godz. 17 na ul. Styki w Piastowie spłonął samo-
chód osobowy. Poinformował nas o tym czytelnik. – Na ul. Styki 
w Piastowie doszło do pożaru samochodu – fiat doblo – napisał 
na kontakt@wpr24.pl. Okazuje się, że auto zaczęło płonąć  
w trakcie jazdy. – Doszło do samoczynnego zapłonu. Nikt nie 
został poszkodowany. Na miejscu działały dwa zastępy z JRG 
Pruszków i OSP Piastów – powiedział dyżurny pruszkowskiej 
straży pożarnej. Podobny przypadek: 12 stycznia na ul. Kra-
szewskiego w Pruszkowie w spłonęło BMW. Nie było osób 
poszkodowanych.  [AS]  
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R E G I O N
Ministerstwo Finansów 
opublikowało wskaźniki 
dochodów podatkowych 
dla poszczególnych gmin. 
Wysoko w zestawieniu 
uplasował się Nadarzyn, 
który zajął 10. miejsce. 
Grodzisk Mazowiecki 
znalazł się w drugiej,  
a Pruszków w trzeciej 
setce rankingu.

W przygotowanym 
raporcie resort 
finansów przed-
stawił wskaźniki 

G poszczególnych samorządów, 
które przedstawiają dochód po-
datkowy na jednego mieszkań-
ca. Ten krok stanowi fundament 
do obliczenia tzw. janosikowego.  
W związku z tym bogatsze regio-
ny wpłacają do budżetu środki na 

rzecz biedniejszych, co ma po-
zwolić na wyrównanie różnic 
pomiędzy poszczególnymi czę-
ściami kraju.

W tym roku wskaźnik G osza-
cowano na 1 596,67 zł. Docho-
dy powyżej średniej uzyskało 
449 na 2478 gmin. Po raz ko-
lejny najbogatszy okazał się 
Kleszczów (woj. łódzkie), gdzie 

na jednego mieszkańca przy-
padło 34 825,79 zł.

Jak w zestawieniu prezentu-
ją się gminy z naszego regionu? 
Miano najbogatszego samorzą-
du przypadło Nadarzynowi, któ-
ry w skali kraju zajął 10. lokatę. 
Gmina może pochwalić się do-
chodem w wysokości 4923,92. 
Na 20. pozycji sklasyfikowa-
no Podkowę Leśną (3772,43 zł), 
trzy miejsca niżej znalazła się 
gmina Michałowice (3681,44 zł). 
Wysoko jest również Jaktorów  
– 38. lokata z dochodem na po-
ziomie 3268,86 zł. Z kolei Raszyn 
jest 55 (2839,48 zł), a Milanówek 
77 (2574,59 zł). W pierwszej setce 
znalazła się również gmina Ża-
bia Wola, która zajęła 89. miejsce 
z dochodem 2436,87 zł.

Na 104. pozycji sklasyfikowa-
no Brwinów (2352,60 zł). Gro-
dzisk Mazowiecki z dochodem 

w wysokości 2188,50 zł znalazł 
się na 136. lokacie. Pruszków 
w trzeciej setce – 204. pozycja 
(1986,47 zł). W rankingu znalazł 
się również Baranów, który jest 
286 (1781, 84 zł), zaś Piastów wid-
nieje na 342. miejscu (1702,62 zł).

Warto zaznaczyć, że pod-
stawę wyliczeń stanowiły dane  
za 2015 rok. [JM] 

Nadarzyn najbogatszy 
w naszym regionie
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W skali kraju Nadarzyn zajął  
10. lokatę. Wysoko, na 20. pozycji,  
jest Podkowa Leśna, a trzy miejsca 
niżej Michałowice  

Pomysły zawarto w raporcie 
P R U S Z K Ó W

Pruszków podsumował 
konsultacje społeczne 
dotyczące gminnego 
programu rewitalizacji miasta 
na lata 2016-2026. Część 
uwag zgłoszonych przez 
mieszkańców uwzględniono 
w dokumencie.

G łównym celem konsul-
tacji było przybliże-
nie zainteresowanym 
pojęcia rewitalizacji. 

Pruszkowski magistrat chciał, aby 
w pracę nad projektem dokumen-
tu zaangażowało się jak najwięcej 
mieszkańców. W listopadzie roz-
poczęły się konsultacje społecz-
ne, w trakcie których można było 
zgłaszać swoje uwagi. Przepro-
wadzono też spotkania otwarte, 
odbyły się dwa spacery studyjne.

Miasto przygotowało raport, 
w którym uwzględniono zebra-
ne podczas konsultacji pomy-
sły. Mieszkańcy proponowali 
m.in. opracowanie spójnej dla 

całego miasta małej architektu-
ry, włączenie do działań rewita-
lizacyjnych nowo powstającego 
Centrum Dziedzictwa Kulturowe-
go czy uwzględnienie moderniza-
cji targowiska miejskiego. Także 
podczas spacerów studyjnych 
mieszkańcy zgłaszali problemy. 
Wskazano na konieczność uzu-
pełnienia programu o zagadnie-
nia dotyczące ochrony zabytków. 
Mieszkańcy zgłosili również ko-
nieczność tzw. działań miękkich 

w postaci uporządkowania traw-
ników, rozebrania dwóch bu-
dynków przy ul. Potulickiego, 
co miałoby wpłynąć na zwięk-
szenie standardów estetycznych. 

W czasie konsultacji społecz-
nych zgłoszono 30 przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Część z nich 
dotyczyła remontów budynków 
oraz rewitalizacji terenów gmin-
nych. Na liście zgłoszonych przed-
sięwzięć znalazły się też: budowa 
ścieżek rowerowych na terenie 

Szpitala Tworkowskiego, zadasze-
nie targowiska miejskiego, prze-
budowa przejścia podziemnego 
pod torami PKP, Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej na terenie Żbi-
kowa oraz wsparcie kształcenia 
ogólnego w celu wzmocnienia po-
staw na rynku pracy. 

– Przesłane uwagi, opinie 
oraz propozycje przeanalizo-
wano podczas prac nad osta-
tecznym kształtem gminnego 
programu rewitalizacji, część 
z nich uwzględniono bezpośred-
nio w dokumencie. (...) W związku 
z dużym zakresem zaproponowa-
nych działań, niezbędne będzie 
finalne zaprojektowanie przed-
sięwzięć oraz sposobów ich re-
alizacji, co pozwoli oszacować 
ostateczne ramy czasowe oraz fi-
nansowe planowanych projektów, 
a jednocześnie aplikować o wspar-
cie finansowe ze środków Unii Eu-
ropejskiej – czytamy w raporcie 
z konsultacji społecznych.

Z pełnym raportem można za-
poznać na stronie pruszkow.pl. [JM]
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Koncert  
Noworoczny

P odczas ponad dwugo- 
dzinnego koncertu zgro- 
madzona tłumnie pub- 

liczność wysłuchała najwięk- 
szych przebojów m.in. z „Księż-
niczki czardasza”, „Wesołej wdów-
ki”, „Clivi”, „Cats”, „Love Story” czy 
"My Fair Lady". Nie zabrakło tak-
że znanych pieśni hiszpańskich  
i włoskich. To wszystko w wyko-
naniu Bogusława Morki, artysty 
obdarzonego wyjątkowo pięk-
nym głosem o ciepłej i aksamitnej 
barwie oraz szlachetnym, peł-
nym blasku brzmieniu. Artysty, 
który z niezwykłym wdziękiem 
i elegancją zaprezentował mu-
zyczne perełki. Towarzyszyli mu 
operetkowi artyści i sceniczni 
przyjaciele, małżeństwo Iwona  
(sopran) i Piotr (baryton) Kacz- 
markowie oraz orkiestra kame- 
ralna Alla Breve, pod dyrekcją  
Bogny Dulińskiej. 

W trakcie koncertu nie za-
brakło wspólnego śpiewa-
nia z publicznością. Bogusław 
Morka zaprosił mieszkańców 
do wykonania refrenu hisz-
pańskiej pieśni, który znany 
jest niemal wszystkim, „Viva 

Pierwszym tegorocznym wydarzeniem kulturalnym  
w gminie Michałowice był koncert przebojów ze znanych 
operetek, musicali i filmów w wykonaniu znakomitego 
tenora, Bogusława Morki. 

Espana”. Na zakończenie wójt 
gminy, Krzysztof Grabka wraz 
z przewodniczącą rady gminy, 
Elżbietą Biczyk podziękowali 
artystom za wspaniały występ, 
a publiczność żegnała ich owa-
cją na stojąco.

Rekordowy   
finał  WOŚP

W ielu uczniów i na- 
uczycieli zaangażo- 
wanych było w or-

ganizację koncertu i licytację  
w szkołach. Od rana pienią-
dze do puszek zbierali wolon- 
tariusze. Po południu w szko-
łach rozpoczęły się koncer-
ty, podczas, których na scenie 
prezentowali swoje wokalne, 
taneczne, teatralne i sporto-
we umiejętności podopiecz-
ni gminnych szkół. Pomiędzy 
występami odbyły się liczne 
licytacje, nie tylko przedmio-
tów przekazanych przez WOŚP 
(m.in. koszulki, kubki), ale tak-
że przez innych darczyńców, 
tj. zdjęć z autografami piłka-
rzy, gadżetów reprezentacji 
polski w piłce nożnej, plakatów  
z autografami artystów wystę-
pujących podczas wydarzeń od-
bywających się w gminie (m.in. 
Ewy Farnej, Perfectu, Edyty 
Geppert), tortu, ufundowanego 

przez Krzysztofa Grabkę, obra-
zów, książek, różnego rodzaju 
rękodzieła i eksponatów kolek-
cjonerskich oraz wielu innych 
przedmiotów. Podczas aukcji  
w Komorowie zdjęcie Cristia-
no Ronaldo z jego podpisem 
osiągnęło wartość 380 złotych, 
a Sergio Ramosa – 410 złotych. 
Natomiast w Nowej Wsi -  tort. 
Został on wylicytowany za kwo-
tę 800 zł przez grupę radnych, 

którzy następnie częstowa-
li smakołykiem wszystkich 
uczestników 25. Finału WOŚP.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłączyli się do akcji, organi-
zatorom: nauczycielom, wolon-
tariuszom, rodzicom uczniów 
i uczniom szkół, za wytrwałość 
i dobrą energię, jak również 
wszystkim darczyńcom, dzię-
ki, którym udało się zebrać re-
kordową kwotę. 

Podczas 25. finału padł rekord w gminie Michałowice!  
Dwa gminne sztaby, które zorganizowane były w szkołach 
w Komorowie i Nowej Wsi, zebrały blisko 123 tys. zł., ponad  
24 tys. więcej niż podczas ubiegłorocznej akcji. 

1) części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2) części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy 
3) części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej 

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 
oraz uchwały Nr VIII/65/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe  
w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica działki nr ew. 45/34;
2)  od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 45/34 i 45/35, dalej oś istniejącej ul. Długiej, a następnie wschodnie granice działek nr ew.: 58/2, 

58/26, 58/32, 58/33, 58/34, 58/48, 58/49, 58/50, 58/66, 58/68, 58/57 i 58/56;
3) od południa - południowa granic działek nr ew.: 58/56, 58/55, 58/54, 58/53, dalej w kierunku południowym wschodnia granica działki nr ew. 58/25, 

a następnie południowe granice działek nr ew.: 58/25, 58/24, 58/23, 58/22 i 58/19;
4)  od zachodu – zachodnie granice działek nr ew.: 58/19, 58/18, 58/17, 58/2, dalej w oś istniejącej ul. Długiej, a następnie zachodnie granice działek 

nr ew.: 45/35 i 45/34,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia do 3 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 14.00, w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 
oraz uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
 wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej 
Obwodnicy Warszawy, obejmujący obszar planu w obrębie Raszyn 01, którego granice wyznaczają:
1)  od północy - północna granica administracyjna obrębu Raszyn 01;
2)  od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Raszyn 01, a następnie wschodnia granica działki nr ew. 111/7 ;
3)  od południa - południowa granica działki nr ew. 111/7, dalej w kierunku północnym oś istniejącej ul. Słowikowskiego, a następnie południowa 

granica działki nr ew.10;
4)  od zachodu - zachodnie granice administracyjne wsi Raszyn 01,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia do 3 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 15.00, w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

3. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 
oraz uchwały Nr X/94/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej, obejmujący obszar planu w obrębie Falenty Nowe, którego granice wyznaczają:
1)  od północy - oś istniejącej ul. Droga Hrabska;
2) od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Falenty Nowe, 
3)  od południa - południowa granica działki nr ew. 157/8 na długości ok. 100,0m 
4)  od zachodu - w kierunku północnym prostopadły odcinek od południowej granicy działki nr ew. 157/8 - poprzez działki nr ew.: 157/8, 155/1, 153/1, 

205, 148/5, 148/4, zachodnią granicę działki nr ew. 146/17, poprzez działki nr ew.: 146/11, 146/7, 146/6, 144/1, 142/11 oraz zachodnie granice 
działek nr ew.: 142/10 i 208/8 - dalej południowe granice działek nr ew.: 211 i 140/6, oś istniejącej ul. Willowej oraz północna granica działki nr ew. 
134 na długości ok. 167,0m, a następnie w kierunku północnym prostopadły odcinek od granicy tej działki - poprzez działkę nr ew. 133, zachodnie 
granice działek nr ew.: 132/11 i 132/10 oraz poprzez działki nr ew.: 131 i 130 - do osi istniejącej ul. Droga Hrabska,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia do 3 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 14.00, w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania 
przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 353 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddaje się 
postępowaniom w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach  
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacjami spraw oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski 
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 
219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres:  
urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy 
oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.  

 Z up. Wójta Gminy 
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

Raszyn, dnia 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
Wodociągowcy wymieniają frag-
ment kanału deszczowego w ul. Pru-
sa w Pruszkowie, na odcinku od Armii 
Krajowej w kierunku Kubusia Puchat-
ka. W miejscu prac zwężono jezdnię do 
jednego pasa. – W związku z trasą re-
montowanego kanału, która przebie-
ga w pasie drogowym i koniecznością 

wykonywania wykopów, konieczne by-
ło wprowadzenie tymczasowej organi-
zacji ruchu na prawym pasie ul. Prusa. 
W celu zminimalizowania utrudnień  
w ruchu, wynikających z usuwania war-
stwy asfaltu w toku prowadzonych 
prac, jego ubytki będą na bieżąco uzu-
pełniane tłuczniem. Po ich zakończeniu 

Prace wodociągowe 
na ulicy Prusa

i przy odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych nawierzchnia drogi zosta-
nie docelowo odtworzona na całej 
szerokości – mówi Marzena Woje-
wódzka z biura prasowego Miejskiego  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. Zakończenie prac planowa- 
ne jest na koniec lutego. [SD]  
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Reklama

2017/1301593        RYBNIK, 02-01-2017

FIRMA GODNA  
ZAUFANIA  

2017

CERTYFIKAT FIRMA GODNA ZAUFANIA
Certyfikat Firma Godna Zaufania przyznawany jest przedsiębiorstwom cechującym 
się nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów. Proces certyfikacji polega 
na niewykryciu negatywnych opinii w Internecie na temat danego podmiotu  
w oprogramowaniu Wskaźnika Opinii przy zastosowaniu danych Fraz Wrażliwych. 
Data przeprowadzenia badania: 02-01-2017, godz. 11:09.

 
SPOŁECZNE LICEUM OGÓNOKSZTAŁCĄCE NR 23  

I GIMNAZJUM SPOŁECZNE  
W PRUSZKOWIE

 
Za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz 
rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

 
CENRUM BADANIA OPINII KLIENTÓW SP. Z O.O.

P I A S T Ó W
12-letnia Ania Ługowska 
z Piastowa od urodzenia 
zmaga się z bardzo rzadką 
chorobą, zwaną „klątwą 
Ondyny”. Trwa zbiórka 
funduszy na operację, która 
umożliwi jej normalne życie. 

A nia cierpi na zespół 
wrodzonej ośrodko-
wej hipowentylacji. Ta 
skomplikowana nazwa 

oznacza, że dziewczynka może 
przestać oddychać we śnie. – Jest 
to spowodowane nieprawidło-
wościami w systemie kontroli 
oddechu w centralnym układzie 
nerwowym. Dzieci rodzące się z tą 
chorobą, od pierwszego dnia ży-
cia muszą oddychać podczas snu 
przy pomocy respiratora, maszyny, 
która przez rurkę tracheotomijną, 
pompuje powietrze do jej płuc – 
czytamy na facebookowej stronie 
poświęconej walce o zdrowie Ani.

Kiedy dziewczynka śpi, muszą 
przy niej czuwać rodzice lub prze-
szkoleni opiekunowie. – Jak wytłu-
maczyć małemu dziecku, żeby nie 
zasypiało w czasie podróży, pod-
czas oglądania telewizji, w czasie 

czytania książki? Żeby wcześniej 
uprzedziło o tym swoich najbliż-
szych? Rodzice Ani czuwają przy 
niej od 12 lat, tu nikt nie może ni-
czego przegapić, zapomnieć. Czy 

wiecie, że Ania nie może zostać sa-
ma w domu, czasami nawet w swo-
im pokoju, nie może pojechać bez 
specjalistycznej opieki na wyciecz-
kę, do kina, do sklepu ani nawet 
do koleżanki? Zawsze musi przy 
niej czuwać ktoś, kto umie obsłu-
giwać respirator, kto na czas złą-
czy ją z jej mechanicznymi płucami. 

Pomóżmy Ani żyć normalnie
Dzięki determinacji rodziców, Ania 
uczęszcza do normalnej szko-
ły. Tam opiekuje się nią pani pie-
lęgniarka. Jednak każdego dnia 
mamie towarzyszy nieustający 
niepokój o jej życie. Co się stanie 
jeśli straci przytomność? Czy ludzie 
skupieni wokół niej będą potrafi-
li jej pomóc? – brzmi poruszający 
opis na profilu „O czym śni Ania”.

Dziewczynka jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej w Piastowie. 
W zbiórkę pieniędzy na jej opera-
cję aktywnie włączyli się koledzy 
z klasy, młodzież ze szkół w Pia-
stowie, Pruszkowie i innych miej-
scowościach, a także sportowcy, 

dziennikarze, artyści. Pomóc mo-
że również każdy z nas. Wystarczy 
wpłacić dowolną kwotę na konto 
Fundacji Zdążyć z Pomocą: Bank 
BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 
0018 2615. WAŻNE! W tytule prze-
lewu należy wpisać: 6797 Ługow-
ska Anna – darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia. [EL]

Kiedy dziewczynka śpi, muszą przy 
niej czuwać rodzice lub przeszkoleni 
opiekunowie

G R O D Z I S K  M A Z .
Już w ten weekend  
w Grodzisku odbędzie się 
impreza charytatywna 
poświęcona Amelce 
Fornalik, która zmaga się 
bardzo rzadką chorobą  
– zespołem Tar, czyli brakiem 
kości promieniowych  
w obu przedramionach.

O rganizatorzy przygo-
towali wiele atrakcji, 
biorąc w nich udział 
pomożecie Amelce!

Choroba zwana zespołem Tar 
charakteryzuje się małopłytko-
wością i brakiem kości promie-
niowych rąk. Niestety, z powodu 
bardzo niskich wartości płytek 
krwi u Amelki operacja w Pol-
sce nie była możliwa. Dlatego 
grodziszczanka trafiła do klini-
ki w Hamburgu. Aby jej rączki 
były sprawne na tyle, żeby mo-
gła samodzielnie funkcjonować 
dziewczynka musiała przejść 
szereg skomplikowanych ope-
racji – łącznie było ich siedem.

Obecnie Amelka radzi sobie 
„trudnościami dnia codzienne-
go”, ale konieczna jest rehabili-
tacja i coroczna wymiana ortez. 
Wszystko to wykonywane jest 
pod okiem lekarzy z Hamburga. 
Łączne koszty takich zabiegów 
nie są małe... Dlatego aktywne 
osoby z Grodziska Mazowiec-
kiego, specjalnie dla Amelki, 
postanowiły zorganizować im-
prezę charytatywną.

Jakie atrakcje czekają na 
uczestników? Trudno wymie-
nić wszystkie, ale można spo-
dziewać się m.in. pokazów 
tanecznych, akrobatycznych, 

Impreza charytatywna dla Amelki

maratonów zumby – dla tych 
młodszych i nieco starszych, 
animacji dla dzieci czy konkur-
sów z nagrodami. Wymienione 
sekcje poprowadzą profesjonalni 
instruktorzy, dlatego też szyku-
je się świetna zabawa! Wszystkie 
szczegóły na temat tego wydarze-
nia można znaleźć na facebook.
com/events/1018013648326347/.

Wstępem na imprezę jest ce-
giełka o wartości 20 zł, które trafią 
do puszki fundacji, której pod-
opieczną jest Amelka. Impreza 
odbędzie się 21 stycznia (sobota) 
o godz. 18.30 w grodziskiej hali 
sportowej przy ul. Westfala 3. [SD]
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– Łyżwiarstwo szybkie zaczę-
łam uprawiać w wieku 10 lat. Na 
treningi dojeżdżałam autokarem 
na warszawskie Stegny. Nie było 
wtedy jeszcze autostrady i dro-
ga była bardzo uciążliwa. Czasa-
mi nawet dwie godziny w jedną 
stronę! Dla młodego sportowca 
to ciężkie. Z jednej strony trze-
ba było poświęcić trzy godziny na 
dojazdy, żeby pojeździć godzinę 

na łyżwach. Z drugiej, w autoka-
rze było dużo życia, bo można 
było powygłupiać się z kolega-
mi i koleżankami. W wieku 14 lat 
wyprowadziłam się do Zakopa-
nego, żeby rozwijać się sportowo. 
Uważam, że to był krok w dobrą 
stronę – przedstawia łyżwiarka  
UKS Sparta Grodzisk.

W zimowej aurze dla Złotkow-
skiej zaświeciło słońce. Łyżwiarka 
miała swoje chwile chwały, gdy 

zdobywała medale na igrzy-
skach i mistrzostwach świata. 
– Rozpatruję to w kategoriach 
determinacji i dużej wiary w to, 
że można osiągnąć sukces bez 
względu na okoliczności – mówi.

9 lutego rozpoczną się mis- 
trzostwa świata w południo-
wokoreańskim Gangneung. 
Ostatnim testem formy dla wi-
cemistrzyni olimpijskiej będzie 

start w Pucharze Świata w Berlinie  
(27-29 stycznia). –  Te mistrzo-
stwa świata są wyjątkowe, bo od-
bywają się na 12 miesięcy przed 
Igrzyskami Olimpijskimi na tym 
samym lodowisku. Towarzyszy 
temu duża ekscytacja. Patrzę 
w stronę igrzysk, ale w tym sezo-
nie najważniejsze są mistrzostwa 
świata, gdzie będę startowała na 
1500 metrów i w wyścigu maso-
wym – podkreśla grodziszczanka.

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziszczanka Luiza 
Złotkowska jest na 
ostatniej prostej 
przygotowań do mistrzostw 
świata w Gangneung  
w łyżwiarstwie szybkim. 
Wystartuje na torze,  
na którym za rok odbędą  
się igrzyska olimpijskie.  

Z łotkowska ma na kon-
cie srebro (Soczi 2014)  
i brąz (Vancouver 2010) 
igrzysk olimpijskich, 

które wywalczyła w drużynie. 
Aby odnieść te sukcesy musia-
ła wiele przejść. Łyżwiarze nie 
mają takich możliwości jak pił-
karze czy siatkarze. Przede 
wszystkim brakuje obiektów.  
– W Polsce mamy pięć lodowisk 
do łyżwiarstwa szybkiego. Jeste-
śmy na etapie zadaszania pierw-
szego z nich. Obiekt w Tomaszowie 
Mazowieckim powinien być go-
towy do końca lata. Od wielu lat 
zawody rangi mistrzowskiej roz-
grywane są w halach, gdzie mamy  
15 stopni ciepła. Kwestia przygo-
towań do zawodów jest skompli-
kowana. Odbywają się na świeżym 
powietrzu, więc wiele zależy od 
temperatury i aury.  Czasami nie 
da się zrealizować treningu na od-
powiednim poziomie jakościowym  
– tłumaczy nam Luiza Złotkowska.

Na początku przygody z łyż-
wiarstwem Złotkowska potrze-
bowała kilka godzin na dojazd na 
trening. Później musiała wyjechać, 
aby realnie myśleć o rozwoju. 

Teraz najważniejsze 
są mistrzostwa 

Ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne

– Patrzę w stronę igrzysk, ale w tym 
sezonie najważniejsze są mistrzostwa 
świata, gdzie będę startowała na 1500 m  
i w wyścigu masowym – mówi Luiza 
Złotkowska 

Grodziscy tenisiści stołowi pokonali 
gładko 3:0 Morliny Ostróda. To ósme 
zwycięstwo Bogorii w Superlidze. 
W piątkowy (13 stycznia) wieczór 
w hali przy Westfala gościli gra- 
cze z Ostródy. Morliny w Grodzi-
sku ugrały zaledwie seta. Bartosz 
Such mocnym akcentem rozpoczął 

zmagania z Gionisem i wygrał 11:5, 
jednak Grek w kolejnych odsłonach 
pokazał klasę. W trzeciej partii lider 
Bogorii triumfował do 3. Mikha-
il Paikov i Robin Devos starali się, 
ale Daniel Górak i Gao Ning pew-
nie zwyciężali swoje pojedynki. 
Bogoria wygrała w dobrym stylu. 

W 11. kolejkach grodziszczanie wy-
walczyli 24 punkty i są liderem po 
pierwszej części sezonu. Dartom Bo-
goria Grodzisk Mazowiecki – Mor-
liny Ostróda 3:0. Gionis – Such 3:0 
(5:11, 11:6, 11:3, 11:9); Górak – Pa-
ikov 3:0 (11:8, 11:9, 11:6); Gao Ning 
– Devos 3:0 (11:6, 11:8, 11:8). [JM]  

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

Pewna wygrana
tenisistów Bogorii



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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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.

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię pomocnika na 
budowę bez kwalifikacji 
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 działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 694127292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

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

Auto-moto – kupię

 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

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

Auto-moto – sprzedam

 ► Sprzedam Ford Mondeo 2007 r 
798 203 882 

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY 
W ATRAKCYJNEJ CENIE 788 882 780 

 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 
dziedziny – dojazd, 606-900-333 

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 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Osuszanie pomieszczeń 
– wypożyczalnia osuszaczy 
tel. 691 516 478 

Dam pracę

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

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

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

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

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

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

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

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

 ► 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 

Drukarnia Torro w Puchałach k. Janek zatrudni:
 Operatora linii zbierająco-szyjącej Hohner

Introligatora – Krajacza na Perfectę 92  
Stałe zatrudnienie na umowę o pracę, pełen etat, system zmianowy

Opis stanowiska:
•	Obsługa linii zbierająco-szyjącej Hohner lub Krajarki Perfecta 92.
•	Przygotowanie maszyn do pracy.
•	Dbanie o stan techniczny maszyny oraz materiałów powierzonych do produkcji.
Wymagamy:
•	Doświadczenia.
•	Znajomości procesów introligatorskich.
•	Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – zmysł techniczny.
Kandydatom proponujemy:
•	Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę).
•	Atrakcyjne wynagrodzenie.
•	Praca w systemie zmianowym.
•	Zdobycie cennego doświadczenia w branży poligraficznej na innych maszynach.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@torro.pl 
lub osobiście ul. Sokołowska 24A; 05-090 Puchały.
Na aplikacji prosimy wpisać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z  29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)”

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza  
Miasta Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy części zabudowanej nieruchomości gruntowej stano- 
wiącej dz. ew. nr 250/1, obręb 05, o pow. 0,0768ha, opisaną w księdze  
wieczystej KW Nr WA1P/00120249/1.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 09 listopada 2016r.
Cena wywoławcza wynosi: 373 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt 
trzy tysiące złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości zwolnione jest  
z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 luty 2017r., o godzinie 1000, w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B,  
w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 30  000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 
termin wpłaty do 16.02.2017r.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.
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