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 Anna SOłTysiak 

R E G I O N
Poselski projekt Prawa 
i Sprawiedliwości o nowym 
ustroju miasta stołecznego 
Warszawy wywołał 
prawdziwą burzę. 
Jak pomysł oceniają ci, 
których o zdanie nikt nie 
zapytał, czyli włodarze 
podwarszawskich 
miejscowości?

W poniedziałek do 
Kancelarii Sejmu 
trafi ł poselski pro-
jekt nowelizacji 

ustawy o ustroju miasta stołecz-
nego Warszawy sygnowany przez 
posła Jacka Sasina. Według do-
kumentu Warszawa miałaby stać 

się powiatem gigantem obej-
mującym zasięgiem samo mia-
sto Warszawa oraz 32 okoliczne 
gminy (Błonie, Brwinów, Góra 
Kalwaria, Grodzisk Mazowiec-
ki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, 
Józefów, Karczew, Kobyłka, Kon-
stancin-Jeziorna, Legionowo, 
Lesznowola, Łomianki, Marki, 
Michałowice, Milanówek, Nada-
rzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów 
Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, 
Pruszków, Raszyn, Stare Babi-
ce, Sulejówek, Wiązowna, Wieli-
szew, Wołomin, Ząbki, Zielonka). 
Co ciekawe, na liście zabrakło 
Podkowy Leśnej, która de fac-
to stałaby się zupełnie odrębną 
gminą otoczoną przez „nową” 
Warszawę. Według przedsta-
wicieli PiS, pominięcie Podko-
wy to niedopatrzenie. CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Warszawiacy z przymusu...
Miasto Warszawa miałoby 

swoją radę z reprezentantami 
18 stołecznych dzielnic liczącą
nie jak obecnie 60, a 31 radnych. 
Drugą radę Warszawy tworzy-
łoby 50 radnych reprezentują-
cych również interesy ościen-
nych gmin-dzielnic, a każda 
dzisiejsza gmina miałaby jedne-
go przedstawiciela. Prezydent 
Warszawy byłby jednocześnie 
burmistrzem gminy Warsza-
wa, a to oznacza, że o tym kto 
rządzi w stolicy decydowali-
by mieszkańcy m.in. Grodzi-
ska Mazowieckiego, Jabłonnej 
czy Wiązownej. 

Fakt, iż to projekt poselski 
a nie rządowy sprawia, że w póź-
niejszym etapie nie wymaga on 
szeroko zakrojonych konsultacji. 
Co ciekawe, projekt ten nie był 
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Chcę poznać różne 
punkty widzenia  4

Uczniowie pojadą 
za darmo  6

Podział środków 
dokonany   3

Powiat jest za liceum, 
ale jeszcze nie teraz  8

Bogaty program 
festiwalu „Sploty”  9

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI3  L U T E G O  2 01 7  ( N R  3 9 1 ) WWW.WPR24.PL

Miśki zostały 
przekazane strażakom  5

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

22 724 48 28    
Pon. – pt. 8.00-18.00

ZDJĘCIA RTG 
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

MEDYCYNA PRACY 
ZAPRASZAMY PLACÓWKI DO WSPÓŁPRACY

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

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI
www.amedica.eu

KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl

nawet wcześniej konsultowany 
z włodarzami podwarszawskich 
samorządów, a nawet z władza-
mi Warszawy. 

Sprawdziliśmy zatem, jak ten 
projekt oceniają włodarze oko-
licznych gmin? – Uważam że 
nasza mała ojczyzna jaką jest 
Pruszków jest zagrożona. To 
ważny moment w historii miasta, 
które w ubiegłym roku obcho-
dziło 100 lat – mówi Andrzej Ku-
rzela wiceprezydent Pruszkowa. 
– Nie wierzę w to, że ta ustawa 
wejdzie w życie. Chociaż...W nocy 
sejm może ją przyjąć. Drugiej no-
cy zatwierdzi ją senat, a trzeciej 
lub nawet jeszcze drugiej pod-
pisze prezydent, bo przecież to
„dobra zmiana” – dodaje. 

Chcą zagrać 
mecz życia  10



–Nie wierzę w to, że ta ustawa wejdzie w życie. Chociaż... W nocy sejm może 
ją przyjąć. Drugiej nocy zatwierdzi ją senat, a trzeciej lub nawet jeszcze 
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P R U S Z K Ó W
W Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie trwa 
rozbudowa drogowego 
„wąskiego gardła”. 
Okazuje się, że wykonawca 
zrealizował mniejszy 
zakres prac niż zakłada 
harmonogram.

P o latach wyczekiwa-
nia w końcu się uda-
ło. „Wąskie gardło” 
w Pruszkowie będzie 

poszerzone. Roboty na frag-
mencie al. Jerozolimskich po-
między ulicą Bohaterów War-

szawy a ul. Partyzantów ru-
szyły na początku listopada. 
I jak szybko się rozpoczęły, tak 
szybko... stanęły w miejscu. Dro-
gowcy natrafi li pod ziemią na 
instalacje, których nie było na 
mapach. Konieczne było znale-
zienie „właściciela” i przełożenie 
kabli. To opóźniło nieco prace. 
Przełom roku również nie był ła-
skawy dla drogowców. Ujemne 

temperatury dosłownie zamro-
ziły roboty.

Zima ostatnio zelżała i dro-
gowcy wrócili na teren budo-
wy. Na jakim etapie są prace? 
– Aktualnie największe zaawan-
sowanie robót jest przy przebu-
dowie magistrali wodociągowej 
i przebudowie infrastruktury 
podziemnej teletechnika i kana-
lizacja deszczowa – mówi nam 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Okazuje się, że pierwotne 
problemy z instalacjami, których 
nie było na mapach oraz zima 

wpłynęły nieco na tempo robót. 
Monika Burdon: – Opóźnienie 
jest niewielkie, wykonywane 
są te prace, na które pozwalają 
warunki atmosferyczne.

My natomiast zachęcamy do 
obejrzenia na portalu WPR24.pl
filmu prezentującego teren 
budowy z lotu ptaka. Materiał 
otrzymaliśmy od Wirtualny-
Spacer360.pl. [AS]

„Wąskie gardło” 
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Okazuje się, że pierwotne problemy 
z instalacjami, których nie było na 
mapach oraz zima wpłynęły nieco 
na tempo robót

Opinia wiceprezydenta Prusz-
kowa nie jest odosobniona. 
Wielu okolicznych włodarzy 
krytycznie ocenia projekt no-
welizacji ustawy o ustroju 
Warszawy. Główne zarzuty: 
brak szczegółowych informa-
cji, konsultacji a nawet sa-
ma treść dokumentu, która
jest niezrozumiała. 

– Żeby oceniać ten projekt, 
trzeba by było wiedzieć jakie 
to będzie miało implikacje na 
fi nanse, procedury wyborcze, 
dalszy rozwój gminy. Te zmiany 
wywrócą nam charakter gminy. 
A co będzie z funduszami so-
łeckimi? Co z sołtysami? Mamy 
miano bogatej gminy na Mazow-
szu, czy to zostanie utrzymane? 
Jakie będą konsekwencje? Py-
tań jest wiele a odpowiedzi brak 
– mówi nam Krzysztof Grab-
ka, wójt gminy Michałowice. 
– Boli mnie to, że tego 
pomysłu nikt z na-
mi nie konsulto-
wał. Zwłaszcza, że 
tak wiele się mówi 
o dyskusji, rozmowach 
i ma się to na sztanda-
rach. I co, nagle nie ma 
czasu? Nikt nas o nic 
nie pyta – dodaje Grabka.

Referendum?
Co o projekcie sądzi burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego Grze-
gorz Benedykciński? – To chory 
pomysł. Nie do końca sprecy-
zowany, a jeśli wszystkiego nie 
wiadomo, to oznacza to złe za-
miary. Gdyby projektodawcy 
mieli dobry zamiar to powinni 
zapytać ludzi o zdanie, bo po-
dobno żyjemy w wolnym, demo-
kratycznym kraju – podkreśla. 
– To nie chodzi o nas, wójtów 
i burmistrzów. Chodzi o ludzi. 
Będę dążył do tego, by zorgani-
zować referendum w tej spra-
wie – podkreśla.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Warszawiacy z przymusu...
Wolna Podkowa?
Projekt ominął Podkowę Leś-
na, najprawdopodobniej przez 
niedopatrzenie. 

– Jeżeli mamy zostać sami, to 
ja się bardzo cieszę. Chciałbym 
tylko wiedzieć, do którego powia-
tu będziemy należeć. A jeżeli nie 
będziemy w żadnym powiecie to 
mam propozycję, żeby nam dali te 
pieniądze które się powiatom na-
leżą. Ograniczając koszty admini-

stracji i podwyższając możliwości 
działania jesteśmy w stanie sobie 
z tym poradzić – mówi nam Ar-
tur Tusiński, burmistrz Podkowy. 

A jak ocenia sam projekt? 
Tusiński: – Sam pomysł, jeże-
li by przeszedł w tej formie bez 
uszczegółowienia, to jest to 
kompletne odsunięcie się wła-
dzy od obywatela. Moim zda-
niem chodzi tu o to, by zabrać 
Warszawie autonomicznego 

prezydenta. Nie wierzę w to, 
żeby głosy w wyborach samo-
rządowych przekładały się na 
kampanię parlamentarną, bo to 
tak wcale nie jest. Gminy z re-
guły funkcjonują dobrze, bo ich 
władza stanowiąca i wykonaw-
cza ma autonomię. Autonomię 
działającą dla dobra społeczności 
lokalnej, a nie realizującą wizję 
prezesów danych partii politycz-
nych i linii partyjnej.

Nie mówimy nie, ale...
Nieco spokojnie do pomysłu 
podchodzi brwinowski bur-
mistrz. – W tej ustawie jest wie-
le nieścisłości. To powinno być 
zrobione w sposób przemyślany, 

skonsultowany i to mieszkań-
cy powinni podjąć decyzję. Są 
w tym pomyśle zarówno wa-
dy i zalety. Jedną z wad jest ko-
nieczność zatwierdzenia uchwał 
gmin przez Warszawę. To mo-
głoby nam utrudnić życie przy 
ubieganiu się o środki unijne, 
bo ja jestem w stanie zwołać 
nadzwyczajną sesję w trzy dni. 
Co z tego, kiedy nasza uchwa-
ła utknie w Warszawie i środki 
przejdą nam koło nosa – zazna-
cza Arkadiusz Kosiński. 

Sasin wyjaśnia...
W miniony czwartek (2 lutego) 
Prawo i Sprawiedliwość zwoła-
ło konferencje prasową, na któ-
rej poseł Jacek Sasin wyjaśniał 
meandry projektu. 

– Przewidujemy, że wszyst-
kie gminy zachowają nie-

zależność. Władze będą
 wybierane na tych 
samych zasadach co 
dotychczas. Te gmi-

ny będą miały swoje 
budżety. Ta ustawa nie 
dotyczy samorządno-

ści na poziomie tym 
podstawowym 
gminnym – pod-
kreślał Sasin.

Spotkanie
Gminy nie składają broni. 
6 lutego w Legionowie ma się 
odbyć nadzwyczajne spotka-
nie włodarzy podwarszaw-
skich gmin i samej stolicy. 

– Zaprosiliśmy również przed-
stawicieli tych gmin, które nie 
znalazły się w projekcie, a mia-
łyby trafić do innych powiatów. 
To naprawdę będzie szerokie 
gremium – mówi nam Tamara 
Mytkowska, rzecznik prasowy 
UM Legionowo.

Warto dodać, że projekt PiS 
został zaopiniowany przez Biu-
ro Analiz Sejmowych w trybie pil-
nym oraz został skierowany do 
I czytania w sejmie. 

promocja obowiązuje do 28-02-2017 r.

KARNAWAŁ
w Yuniversal Podlaski

532 575 594
GRATIS!Miejsce

postojowe

Tylko teraz: 
Kup mieszkanie
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Łączna kwota dla wszystkich obszarów 
wynosi 1,1 mln zł, czyli o 250 tys zł 
więcej niż w poprzedniej edycji
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w dniu głosowania ukończy-
li 14 lat. Aby wniosek został 
uwzględniony i trafił pod gło-
sowanie najpierw musi złożyć 
pod nim podpis 30 mieszkań-
ców, a następnie pozytywnie 
przejść analizę formalną aby 
sprawdzić, czy realizacja dane-
go pomysłu mieści się w kom-
petencjach władz miasta. 

Projekty można zgłaszać już 
od 4 lutego aż do 17 marca. Tak-
że w marcu rozpocznie się zo-
stanie weryfikacja wniosków. 
Listę zakwalifikowanych i od-
rzuconych pomysłów pozna-
my na początku maja. Właściwe 
głosowanie potrwa w dniach 
27 maja-25 czerwca 2017 r. 

W poprzedniej edycji miesz-
kańcy zarekomendowali m.in. 
budowę boisk sportowych na 
Gąsinie i Żbikowie, powstanie 
placu zabaw dla psów, ustawie-
nie stojaków rowerowych oraz 
doświetlenie chodnika między 
ul. Baśniową a ul. Chopina. 

 EweLina LaTOsek 

P R U S Z K Ó W
Znamy już wysokość 
kwoty i podział środków 
między poszczególne 
rejony miasta. Drugi 
w historii Pruszkowa 
budżet obywatelski 
wystartował. 

T worzenie i zgłasza-
nie swoich pomysłów 
w ramach budżetu 
obywatelskiego by-

ły nowością w zeszłym roku. 
W tym to już znajoma prakty-
ka. – Rozpoczynamy II edycję 
pruszkowskiego budżetu oby-
watelskiego na 2018 rok. Ser-
decznie państwa zachęcam 
do włączenia się w te działa-
nia, bo po prostu warto mieć 
wpływ na to, co dzieje się wo-
kół nas i nas dotyczy. Już od 4 
lutego do 17 marca będą pań-
stwo mogli zgłaszać projekty 

Wystartowała druga edycja budżetu obywatelskiego
– mówi Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa. 

Jakie jeszcze argumenty prze-
mawiają za zaangażowaniem 
się? – Udział w tworzeniu bu-
dżetu obywatelskiego daje real-
ny wpływ na działania miasta 
w którym żyjemy i wiedzę o za-
sadach funkcjonowania sa-
morządu lokalnego daje moż-

liwość i prawo do decydowania 
o celach, na które wydawa-
ne są wspólne pieniądze. In-
tegracja mieszkańców wokół 
wskazanych celów buduje lo-
kalne więzi, a konkretne efekty 
wspólnych decyzji zwiększa-
ją identyfikację ze wspólnotą 
i odpowiedzialność za wspólne 
sprawy i przestrzeń publiczną 
– zaznacza pruszkowski urząd.

Tak jak poprzednio, miasto 
zostało podzielone na obsza-
ry, a każdemu z nich przypisa-
no konkretną pulę pieniędzy. 
Łączna kwota dla wszystkich ob-
szarów wynosi 1,1 mln zł, czyli 
o 250 tys zł więcej niż w poprzed-
niej edycji. Podział wygląda 
następująco: obszar I (Gąsin) 
140 tys zł; obszar II (Bąki i Żników) 

218 tys zł, obszar III (Tworki i Ma-
lichy) 130 tys zł, obszar IV (Osto-
ja) 141 tys zł, obszar V (centrum) 
137 tys zł, obszar VI (Wyględówek)
141 tys zł, obszar VII (os. Prusa) 
180 tys. zł.

Wnioski do budżetu obywa-
telskiego mogą składać wszyscy 
mieszkańcy Pruszkowa mają-
cy ukończone 14 lat, a głoso-
wać mogą mieszkańcy, którzy 

Podział środków dokonany Ar
ch
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10 lutego -                      Karnawałowo-
        -Walentynkowy
10 marca - 

Reklama

R E G I O N 
Karnawał jednoznacznie 
kojarzy się nam z zabawą.  
W tym czasie organizowane 
są zimowe bale i kolorowe 
maskarady. Z tej okazji  
10 lutego na łamach 
„Gazety WPR” i na portalu 
WPR24.pl ukaże się  
Dodatek Karnawałowy- 
-Walentynkowy.  
Co w nim znajdziecie?

W raz ze świętem 
Trzech Króli roz-
poczyna się okres 
hucznej zabawy. 

W tym roku karnawał zakończy 
się 28 lutego. Oznacza to, że mi-
łośnicy rozrywki mają sporo cza-
su, by tańczyć do białego rana. 

Gdzie wybrać się na karnawa-
łową imprezę? Nie wiesz w jaki 
sposób wykonać „szałowy” ma-
kijaż? Potrzebujesz porad z za-
kresu mody? Wszystko to i wiele 
więcej znajdziesz w naszym Do-
datku Karnawałowo-Walentyn-
kowym. Oprócz oferty balów 
i przyjęć znajdzie się również 

miejsce na wydarzenia związa-
ne z walentynkami.

Zapraszamy do współpracy 
reklamodawców. Docieramy do 
największej liczby odbiorców spo-
śród wszystkich mediów lokalnych 
działających na terenie powiatów 
grodziskiego i pruszkowskiego. 

Korzyści z zamieszczenia pre-
zentacji:
–  dystrybucja 4 tys. egzempla-

rzy „Gazety WPR” na stacjach 
SKM i WKD 

–  publikacja w „Gazecie WPR”, 
która dociera do 30 tys. czy-
telników 

–  publikacja na portalu WPR24.pl 
(100 tys. unikalnych użyt-
kowników oraz 1,5 mln od-
słon w miesiącu)

–  promocja Dodatku na na-
szym facebookowym profilu, 
gdzie zgromadziliśmy ponad  
19 tys. polubień

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

Już 10 lutego Dodatek
Karnawałowo-Walentynkowy
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i Przedszkolami, Targowiskiem 
Miejskim, Miejską Krytą Pływalnią 
„Kapry” oraz TBS „Zieleń Miejska”.

To bardzo długa lista.
– Długa lista i duże wyzwanie.

Jest Pan młody. Nie obawia się 
Pan natłoku obowiązków?
– To dobry moment w moim 
życiu. Mam 33-lata, to już nie 
jest taka szaleńcza młodość, 
a z drugiej strony to nie jest też 
wiek bardzo dojrzały, z pewny-
mi przyzwyczajeniami. To mo-
ment, w którym  mam dużo sił, 
pomysłów, możliwości i chęci że-
by się uczyć. Każdy dzień będzie 
wiązał się z nowymi wyzwania-
mi, którym będę musiał sprostać. 

Pełna decyzyjność będzie dla Pa-
na ciężarem?
– Bardziej określam to jako wy-
zwanie. Cenię sobie zaangażowa-
nie w to, co się robi. Chciałbym, 
żeby wszyscy moi współpracow-
nicy, bądź osoby z którymi będę 
współpracował rozumiały ideę, że 
działamy na rzecz mieszkańców 
i zaspokajania ich potrzeb, to jest 
dla mnie najważniejsze. Oczywi-
ście nie każdy będzie zadowolony 
i zawsze znajdą się malkontenci. 
Bardzo ważne jest również wsłu-
chiwanie w to co mówią miesz-
kańcy i  jakie problemy zgłaszają 
mieszkańcy, ponieważ fizycznie 
nie będę w stanie być wszędzie.

Lubię być precyzyjny w tym 
co robię, czasem aż zanadto, 
a to może mnie gubić. Zwłaszcza 
przy takim natłoku pracy. Cieszę 
się jednak, że mam możliwość 
współpracy z takim zespołem, bo 
wielu ludzi ma potencjał, który 
dopiero w sobie odkrywa.

Z perspektywy mieszkańca ma 
Pan już pomysł na zmiany?
– Mówienie od razu, że chcę 
coś zmieniać i poprawiać nie 
jest dobre. Chcę poznać różne 
punkty widzenia, nie tylko pre-
zydenta czy radnych, ale również 
tych, których dotyka konkretny 
problem. Czasem pomysł na-
rzucony z góry może być u pod- 
staw nietrafiony. 

Ale pomysły są? 
– Tak. Zadaniem, które chciał-
bym sobie postawić jest lep-
szy przekaz informacyjny dla 
pruszkowian. Jako mieszkaniec 
doświadczam tego, że częściej 
dowiaduję się nowych wiadomo-
ści z prasy niż ze stron inter-
netowych miasta. Ten przekaz 
jest ważny w dzisiejszym świecie 
i trzeba korzystać z form które 
dają nam media elektroniczne. 

Pruszków doczeka się syste-
mu SMS?
– Jestem jak najbardziej za tym 
systemem, ale musimy rozważyć 
wszystkie za i przeciw. Myślę, 

W Y W I A D
W pruszkowskim urzędzie miej-
skim pracuje Pan od dawna. Nie 
wszyscy mieszkańcy jednak  
Pana znają. 
– Jestem z urodzenia pruszko-
wianinem. Chodziłem do jed-
nego z tutejszych przedszkoli, 
potem do Szkoły Podstawowej 
nr 6, a następnie ukończyłem 
liceum ogólnokształcące, wtedy 
jeszcze w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
przy ul. Gomulińskiego. Ukoń-
czyłem studia na Uniwersytecie 
Warszawskim z zakresu polito-
logii, a na Uniwersytecie im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
zdobyłem tytuł magistra prawa. 
Wspomnę też, że jestem współ-
autorem komentarza do ustawy 
o finansach publicznych. Pełni-
łem również funkcję Komendanta 
Hufca ZHP w Pruszkowie w la-
tach 2003-2008. Współpracuję 
z organizacjami pozarządowy-
mi. W ubiegłym roku wdraża- 
łem I edycję budżetu obywatel- 
skiego w Pruszkowie.  

To jak znalazł się Pan w prusz-
kowskim urzędzie?
– Ponad dziewięć lat temu wy-
startowałem w konkursie, który 
wygrałem i rozpocząłem pracę 
w biurze rady miejskiej. Bardzo 
cenię sobie zdobyte tam doświad-
czenie. Wbrew różnym sugestiom 
jest to bardzo trudna praca, wy-
magająca współpracy ze wszyst-
kimi: mieszkańcami, radnymi, 
władzami miasta, dyrektorami 
jednostek organizacyjnych i to 
nie tylko Pruszkowa. Pewnie nie 
w każdym szczególe, ale wydaje mi 
się, że dość dobrze znam miasto.  

Od 1 lutego piastuje Pan funk-
cje wiceprezydenta. Jakie obo-
wiązki na Pana czekają?
– Będę zajmował się sprawami 
dotyczącymi Edukacji, a jak wia-
domo czeka mnie duże wyzwa-
nie, jakim jest reforma oświaty. 
Do zakresu moich obowiązków 
należą również kompetencje z za-
kresu Ochrony Środowiska, Pro-
mocji i Kultury Miasta, zdrowia 
i sportu. Będę pełnił nadzór nad 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Miejskimi Szkołami 

Poznać różne punkty widzenia
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Rozmowa z MICHAŁEM LANDOWSKIM,  
wiceprezydentem Pruszkowa

że to jedna z form, ale innych 
też nie można wykluczyć. Taki  
system pozwala mieszkań-
com zainteresować się tym, co 
się dzieje w mieście. Szukamy 
sprawdzonych systemów, bo 
w niektórych gminach nie dzia-
łają one odpowiednio. Nie obie-
cuję, że dziś lub jutro zacznie on 
funkcjonować, ale chciałbym, 
żeby powstał.

A cele? Jeden główny?
– Sprawne przeprowadzenie re-
formy oświatowej w Pruszkowie. 
Ponadto wsparcie oświaty jako 
centrów edukacyjno-kulturo-
wych. Nikt nie patrzy na to, ilu 
jest społeczników-nauczycie-
li angażujących się w różnego 
rodzaju projekty. O nich za ma-
ło się mówi i pisze. Może roz-
wiązaniem będą profesjonalne 
strony internetowe i lepsza pro-
mocja wydarzeń. 

Pierwsze dokumenty do pod-
pisu już są?
– Tak, pierwsza teczka już trafiła 
na biurko, podobnie jak zapro-
szenia. Część zadań jest w trakcie 
realizacji i będę je systematycz-
nie przejmował. Wiem, że jest to 
odpowiedzialna funkcja: doku-
menty, konieczność wydawania 
decyzji, czas dla mieszkańców 
i pracowników – to wszyst-
ko wymaga szybkiego działa- 
nia i dokładności. 

Jak Pan spędza czas wolny?
– Wolny czas spędzam żeglując 
na Mazurach. W Pruszkowie spa-
ceruję z moim psem, owczar-
kiem niemieckim. Oprócz tego 
często można mnie spotkać na 
pruszkowskim basenie. Jestem 
również miłośnikiem jazdy na 
rowerze, ale obecnie pogoda nie 
do końca mi pozwala realizować 
tę pasję. (śmiech)

Plan urlopowy zapewne był...
– Miałem zaplanowany urlop na 
marzec, ponieważ jestem zapa-
lonym narciarzem. Ta kwestia 
jest jeszcze do omówienia, po-
nieważ spraw jest dużo.

Rozmawiała:
ANNA SOŁTYSIAK

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
Władze Grodziska przymierzają się 
do zagospodarowania kolejnych te-
renów zielonych w mieście. Nowe 
parki powstaną przy rzece Mrow-
na i przy Szkole Podstawowej nr 6. 
Magistrat ogłosił przetarg na wyko-
nanie dokumentacji projektowej dla 
tych miejsc. – Jeśli chodzi o teren 

przy rzece Mrownej chcielibyśmy, 
aby powstał tam mini park, gdzie 
znajdą się urządzenia zabawowe dla 
dzieci, ścieżki spacerowe, ławecz-
ki i elementy małej architektury,  
a także kawałek plaży. Do tego si-
łownie zewnętrzne – mówi Urszula 
Chrzanowska, naczelnik Wydziału 

Kolejne tereny zielone
odzyskają blask

Przygotowania Inwestycji i Fundu-
szy Zewnętrznych z grodziskiego 
urzędu. – Większy zakres prac do-
tyczy terenu przy ul. Dalekiej, przy 
szkole nr 6. Tam mamy więcej miej-
sca, więc więcej będzie też urzą- 
dzeń zabawowych dla dzieci i mło- 
dzieży – dodaje.  [EL]  
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Grodziska Biblioteka Publiczna za- 
chęca małych mieszkańców do czy-
tania. Ma jej w tym pomóc stworek 
Bibluś i specjalny zeszyt bohate-
rów. Akcja „Z Biblusiem w świat  
książek” kierowana jest do przed-
szkolaków i dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym. Jak wziąć udział w za- 

bawie? Trzeba założyć w bibliote-
ce kartę czytelnika (musi to zrobić 
mama lub tata) i odebrać pakiet Bi-
blusia. Znajduje się w nim odpo- 
wiednio oznaczony przez bibliote-
karzy zeszyt. W nim należy wyko-
nać prace plastyczne, które będą 
przedstawiać bohaterów lub wy- 

Z Biblusiem w świat 
książek

braną scenę z przeczytanej książ-
ki. Za każdym razem gdy oddajemy 
lekturę trzeba pokazać w bibliotece 
zeszyt z pracą. Wtedy otrzymamy 
naklejkę. Najlepsi czytelnicy (mi-
nimum 15 książek) wezmą udział  
w losowaniu nagród. Akcja trwa  
do 29 kwietnia. [AS]  

Artykuł sponsorowany

na dzień, z tygodnia na tydzień by-
ło ich coraz więcej. Maskotki przy-
nosili nam wszyscy, od placówek 
oświatowych po różne inne insty-
tucje czy firmy. Jeśli chodzi o takie 
jednorazowe przekazanie to od 
państwa otrzymaliśmy ich najwię-
cej. Ogółem miśki, które zebra-
liśmy do tej pory możemy liczyć 
w setkach. Choć mamy nadzieję, 
że będziemy ich używać jak naj-
rzadziej, w takim sensie, żeby tych 
niebezpiecznych zdarzeń było jak 
najmniej – mówi rzecznik prusz-
kowskich strażaków.

Taki z pozoru zwykły miś może 
zdziałać naprawdę wiele. – Po-
przez podarowanie dziecku ma-
skotki możemy uzyskać przede 
wszystkim lepszy kontakt. Że-
by czegokolwiek dowiedzieć się 
od takich maluchów np. ocenić 
ich stan zdrowia jeśli są poszko-
dowani potrzebujemy dobrego 
kontaktu, a jak wiadomo stres, te 
przykre doświadczenia powodu-
ją, że dziecko często nic nie mó-
wi. Wtedy strażak pyta malucha: 

Czy chcesz misia? Zazwyczaj pa-
da prosta odpowiedź „tak” i za-
czynamy nawiązywać kontakt, 
odwracać uwagę dziecka od nie-
przyjemnych, a czasami nawet 
traumatycznych zdarzeń – wy-
jaśnia st. kpt. Kroć.

Co ciekawe, strażacy nie od 
dziś jeżdżą z maskotkami, a je-
śli ktoś przegapił ramy czasowe 
akcji „Twój miś może zostać ra-
townikiem” to nic nie szkodzi. 

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
W miniony wtorek 
przedstawiciele naszej 
redakcji „podrzucili” do 
siedziby pruszkowskiej 
straży pożarnej małych 
„pomocników”. Szeregi 
komendy zasiliły... pluszaki, 
które do nas przynosiliście. 

A kcja „Twój miś może 
zostać ratownikiem” 
dobiegła końca. Na-
si Czytelnicy hojnie 

przynosili różnego rodzaju miśki 
do redakcji Gazety WPR i portalu 
WPR24.pl , za co bardzo dzięku-
jemy. Zgodnie z zapowiedziami 
31 stycznia postanowiliśmy prze-
kazać zebrane dary. Było ich aż 
tyle, że miśki musieliśmy prze-
transportować busem. W jakim 
celu trafiły do strażaków? Ma-
skotki będą wręczane dzieciom 
poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, pożarach lub 

Misie będą nadal przyjmowane 
w strażackich jednostkach. St. 
kpt. Kroć: – Jeździmy z misia-
mi od kilkunastu lat, zawsze były 
na wyposażeniu naszych pojaz-
dów. Dotychczas kupowaliśmy je 
ze swoich środków. Serdecznie 
dziękujemy każdej osobie czy też 
instytucji, które przekazały nam 
pluszaki. Z pewnością bardzo po-
może to w naszych codziennych 
obowiązkach – podkreśla. 

Pluszaków było tyle, że z redakcji musieliśmy je przetransportować busem
jeszcze innych niebezpiecznych 
zdarzeniach. Wręczenie „misia 
ratownisia” zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa i skutecznie od-
wraca uwagę maluchów od tego, 
co dzieje się wokół.

Po godz. 11. przyjechaliśmy na 
miejsce. Otworzyliśmy drzwi od 
pojazdu i spytaliśmy: – Czy to za-
dowalająca ilość maskotek? – Jest 
ich naprawdę sporo. Zawołam 
kolegów, by pomogli nosić wor-
ki z pluszakami – odpowiedział 

jeden ze strażaków. – Serio, wasi 
czytelnicy postarali się – dodał.

Strażacy nie spodziewali się, że 
akcja będzie miała aż taki odzew, 
co podkreślił w rozmowie z nami 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. – Nie 
będzie przesadą jeśli powiem, że 
nie spodziewaliśmy się takiego za-
angażowania ze strony ludzi. Na 
początku były to pojedyncze za-
bawki, później sukcesywnie z dnia 
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Miśki zostały przekazane strażakom
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WKD zmienia się na lepsze dzięki funduszom szwajcarskim
Zakup nowoczesnych pociągów, system informacji pasażerskiej i monitoringu, poprawa bezpieczeństwa na linii to tylko niektóre przedsięwzięcia Warszawskiej Kolei Dojazdowej, jakie udało się zrealizować w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 
W czerwcu tego roku minie pięć lat od podpisania umowy na realizację projektu pn „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności 
ii bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy). W tym czasie udało się wiele zrealizować. Pasażerowie majądo dyspozycji nowoczesne składy serii EN100 wyprodukowane i dostarczone w 2016 roku. Dobiegają końca prace związane z testową eksploatacją 
uruchamianegouruchamianego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach linii WKD. Dzięki modernizacji infrastruktury kolejowej zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort podróży. Zmiany na lepsze pojawiły 
się także tam, gdzie nie widać ich „gołym okiem”. Zaplecze przewoźnika wzbogaciło się o specjalistyczne urządzenia do profesjonalnej obsługi i serwisowania użytkowanego taboru kolejowego. 
 
Śmiało można więc mówić, że cel jakim była poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD, został osiągnięty. Zrealizowane w ramach projektu działania to jeden z etapów kompleksowej 
modernizacjimodernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Dzięki podjętej współpracy ze stroną szwajcarską Spółka 
mogła skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyk wypracowanych w tym kraju. Warto podkreślić, że projekt charakteryzuje się wysoką innowacyjnością pod względem technologicznym oraz jest ukierunkowany 
na wysoką jakość usług dla pasażerów. 
 
Całkowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 mln zł (19,4 mln CHF) pochodzi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt zakupu nowego taboru w ramach 
realizowanegorealizowanego projektu wyniósł ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowi udział funduszy szwajcarskich. Dzięki tym nakładom do WKD trafiło sześć nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości 60 metrów, 
przystosowanych do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego, zapewniających przewóz dla 505 pasażerów (w tym 164 na miejscach siedzących), klimatyzowanych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji 
pasażerskiej oraz systemy zliczania podróżnych. Pierwszy pojazd został dostarczony do WKD w kwietniu 2016 roku, natomiast ostatni w sierpniu 2016 roku. 
 
Pozostałe środkiPozostałe środki przeznaczone zostały na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży, czyli m.in stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu (koszt całkowity 5,77 mln zł, z czego 2,67 mln stanowi współfinansowanie z fun-
duszy szwajcarskich), poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych (koszt całkowity 14,19 mln zł, w tym współfinansowanie w wysokości 9,8 mln zł) oraz modernizację torowiska na odcinkach o łącznej
długości 25 km pomiędzy Warszawą, Komorowem,Podkową Leśną i Milanówkiem (koszt przedsięwzięcia to 23,95 mln zł, z czego 16,55 mln zł pochodzi ze współfinansowania). 

Zakończenie wszystkich działań w ramach projektu przewidziano na 31 maja 2017 roku.   
 
Projekt WKD zakłada również poprawę wizerunku przystanków poprzez stworzenie koncepcji wizualizacyjnej i projektów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi. Prace montażowe powinny zostać wykonane sukcesywnie na
poszczególnych stacjach i przystankach w perspektywnie 5-letniej w okresie trwałości projektu, tj. w latach 2017 - 2022. 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 roku Szwajcaria 
zobowiązałazobowiązała się w niej przekazać ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej. W 2010 roku do Funduszu przystąpiły także Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja. Z tej kwoty Polska
otrzymała niemal połowę środków, czyli ok. 489 mln CHF (ok. 310 mln euro). 
 
Celem szwajcarskiej pomocy jest stymulowanie rozwoju w słabiej rozwiniętych regionach Europy, przyczynienie się do zmniejszenia różnicspołeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej
Unii Europejskiej, a także wyrównywanie szans pomiędzy regionami. 
 
WsparcieWsparcie rozdysponowane jest w obszarach dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz 
funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 roku, gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji. Tym samym udało się zakontraktować 
100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski. 
 
Realizacja wszystkich projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się do 14 czerwca 2017 roku.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 
tel.: (22) 755-55-64, fax: (22) 755-20-85
e-mail: wkd@wkd.com.pl
http://www.wkd.com.pl; www.wkd-sppw.eu

Adres strony internetowej Instytucji Pośredniczącej:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl

Adres strony internetowej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:
Ministerstwo Rozwoju: www.programszwajcarski.gov
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W I A D O M O Ś C I

B R W I N Ó W
Do gminy Brwinów napływają nowi 
mieszkańcy. Ilu przybyło na przes- 
trzeni ostatnich kilku lat? Przyjrzyj- 
my się liczbom. Na koniec grudnia 
2016 r. liczba mieszkańców wyniosła 
dokładnie 24 348 osób –  12,5 tys.  
w obszarach miejskich i 11,8 tys.  
w wiejskich. A jak było rok, a nawet 

dwa lata wcześniej? W 2015 r. za-
meldowanych osób było 24 143,  
a rok wcześniej 23 842. – Wśród 
osób zameldowanych na terenie gmi-
ny jest 188 cudzoziemców (stan na 
dzień 18.01.2017) – wylicza brwi-
nowski urząd. Co ciekawe, wśród 
wszystkich zameldowanych osób 

Mieszkańców przybywa 
coraz więcej

wyraźnie widać przewagę kobiet, 
bo jest ich aż 12,7 tys., natomiast 
mężczyzn 11 610, W 2016 roku  
w Brwinowie urodziło się 295 dzie-
ci – 144 dziewczynki i 151 chłop-
ców. Najpopularniejsze imiona to: 
Natalia, Lena, Maja, Jan, Franciszek 
i Aleksander.  [SD]  

G R O D Z I S K  M A Z .
W mediach 
społecznościowych 
zawrzało. Na stronach  
i w grupach dotyczących 
Grodziska pojawiły się 
informacje o kłopotach 
z nowymi budynkami 
komunalnymi  
przy ul. Traugutta,  
o porastającym  
ściany grzybie.

Do dwóch nowo wy- 
budowanych do-
mów wielorodzin- 
nych przy Traugut-

ta lokatorzy wprowadzili się  
w połowie listopada 2016 roku. 
Uroczystości oddania budyn-
ków do użytku towarzyszyła 
wielka pompa, bo była to jedna 
ze sztandarowych inwestycji 
gminy. Nie minęły trzy mie-
siące od tamtego wydarzenia,  
a w mediach społecznościo-
wych pojawiły się głosy, że wy-
kończenie bloków pozostawia 
wiele do życzenia, a w nie- 

których mieszkaniach na ścia-
nach pojawił się grzyb.

Doniesienia te dementu-
ją władze Grodziska. – Wyjaś- 
niliśmy już z mieszkańcami, że 
po wejściu do nowego budyn-
ku trzeba grzać i wietrzyć po-
mieszczenia, bo tynki są mokre. 
Jak ktoś nie wietrzy i słabo pali,  
to na ścianach pojawia się wil-
goć. Nie grzyb, ale wilgoć. Daliś- 
my mieszkańcom wskazów-
ki jak mają się zachowywać, 
żeby tego uniknąć – wyjaśnia 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska.

Jak zaznacza, nieporozumie-
nie wynika z nieznajomości 
działania instalacji centralne-
go ogrzewania. – Niektóre ro-
dziny nigdy wcześniej nie miały 
z nią do czynienia. Część miesz-
kańców boi się także, że dużo 
zapłaci za gaz, dlatego np. nie 
otwierano okien. Powiedzieli-
śmy, że jeśli ktoś będzie miał 
problem z rachunkiem, to po-
możemy, ale musi wietrzyć  
– tłumaczy burmistrz. [EL]

Grzyb w nowych budynkach 
przy ul. Traugutta?
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P R U S Z KÓ W
O możliwości 
uruchomienia lodowiska 
przy ul. Gomulińskiego 
pisaliśmy w poprzednim 
numerze gazety.  
I stało się.

T a zima miała mi-
nąć bez ślizgawki 
w Pruszkowie . 
Wszystko przez ag- 

regaty, które były zbyt głoś- 
ne i związane z tą sytuacją 
protesty mieszkańców ul. Jas- 
trzębiej. Jednak znalezio-
no rozwiązanie problemu. 
– Agregaty prądotwórcze, 
których poziom hałasu prze-
kraczał nocą dopuszczal-
ne normy, będą wyłączone 
przed godziną 22 i ponow-
nie włączane około godz. 
6.30 rano. Dzięki temu i przy 
sprzyjającej pogodzie lodo-

wisko będzie mogło działać 
bez przeszkód w ciągu dnia 
– informował nas Krzysztof 
Bukowski z biura zarządu po-
wiatu pruszkowskiego.

Obiekt miał zostać urucho-
miony w miniony weekend 
i tak też się stało. Pruszko-
wianie mogą jeździć po tafli.

 Ślizgawka od poniedział-
ku do piątku jest czynna od  
godz. 10 do 20. Jednak w go- 
dzinach 10-14 zarezerwowa- 
no ją dla uczniów. Od godz. 16  
do 20 lodowisko jest dostępne 
dla wszystkich mieszkańców 
powiatu. W weekendy obiekt 
będzie działać od godz. 12 do 
20 (z przerwą techniczną mię-
dzy 15.45 a 16.15)

W czasie ferii zimowych go-
dziny ulegną drobnym zmia-
nom. Od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-15 ze śliz- 
gawki będą korzystać ucznio-
wie. W przypadku mniejsze-
go obłożenia z lodowiska 
będą mogli korzystać wszy-
scy. W godz. 16-20 tafla będzie 
ogólnodostępna. W weekendy 
obiekt będzie czynny od godz. 
12 do 20 (z przerwą technicz-
ną między 15.45 a 16.15). [SD]

Lodowisko 
działa

W weekendy 
obiekt będzie 
czynny od godz. 12 
do 20 (z przerwą 
techniczną między 
15.45 a 16.15)

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

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

P apierowe wydania na- 
szej Gazety w każdy 
piątek możecie zna-
leźć w popularnych  

punktach handlowych i usłu- 

gowych na terenie dwóch powia- 
tów. Miło nam poinformować, że  
najnowszy numer i wszyst- 
kie następne będą czekać tak-
że w kolejkach WKD. A w środ- 

ku najważniejsze informacje  
z regionu, ciekawe wywiady, 
wiadomości sportowe, dodatki 
tematyczne i wiele 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 piątek w WKD! [Red]

SPRZĄTANIE:
mieszkań domów biur

PRANIE:
dywanów  tapicerki meblowej  

i samochodowej

509 079 941
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 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Od 1 września uczniowie 
warszawskich szkół będą 
mogli za darmo korzystać 
z komunikacji miejskiej. 
Stołeczny ratusz liczy,  
że takie rozwiązanie 
zwiększy liczbę pasażerów  
o ok. 30 tys. i zmniejszy liczbę 
samochodów na ulicach.

P roponowane zmia-
ny dotyczą uczniów 
szkół podstawowych 
i gimnazjów (urzędni-

cy stosują się do obecnego stanu 
prawnego) mieszkających i uczą-
cych się w Warszawie, a także do-
jeżdżających z II strefy biletowej  
i tych, którzy docierają do placówek 
położonych poza stolicą. – Łącz-
na liczba uczniów tj. 151 tysięcy. 
Chcę też dodać, że 5 proc. wśród 
nich to są dzieci, które dojeżdżają 
z II strefy i uczą się w Warszawie. 
Te dzieci również objęliśmy tym 
systemem – powiedział na kon-
ferencji prasowej Wiesław Witek, 
dyrektor Zarządu Transportu  
Miejskiego w Warszawie.

Urzędnicy przeprowadzili nie-
zbędne analizy. Na przełomie li-
stopada i grudnia wysłali ankiety 
do 40 szkół. – Sprawdziliśmy, 
w jaki sposób dzieci podróżują 
do i ze szkoły, żeby określić odse-
tek zainteresowanych zmianą for-
my przemieszczania się poprzez 
wybór komunikacji publicznej. 
Bardzo nas cieszy, ponieważ 80 
proc. ankietowanych zadekla-
rowało, że chętnie skorzysta ze 
zmian. W ubiegłym roku osiągnę-
liśmy absolutny rekord przejaz-
dów komunikacją publiczną, 1 mld 
136 mln przewozów – przedsta-
wia Renata Kaznowska, zastęp-
ca prezydenta Warszawy.

Stołeczny ratusz liczy, że zmiany 
wpłyną na zwiększenie liczby pa-
sażerów. – Obecnie około 30 proc. 
korzysta z dojazdów komunikacją 
miejską. Myślę, że nasze rozwiąza-
nie zwiększy tę liczbę i wprowadzi 
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Uczniowie pojadą za darmo
Zmiany obejmą także dzieci dojeżdżąjące  

z II strefy biletowej

dobre nawyki. Mam nadzieję, że 
ci młodzi uczniowie, którzy za-
czną jeździć komunikacją miej-
ską już jej nie opuszczą – mówiła 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy.

Jednym z głównych celów dar-
mowej komunikacji dla uczniów 
jest kształtowanie nawyków, któ-
re sprawią, że dzieci i młodzież 

przyzwyczają się do korzystania 
z komunikacji publicznej i w przy-
szłości będą wybierać właśnie ten 
środek transportu. Ograniczy to 
liczbę samochodów na ulicach, 
ale wiąże się z mniejszymi przy-
chodami. – Uzyskamy o 13 mln zł 
mniej przychodów w skali roku, 
ale w naszym odczuciu o wie-
le więcej korzyści. Nie mówiąc 
o tym, że również rodzice, którzy 
dzisiaj tylko i wyłącznie korzysta-
ją z samochodu, być może wybio-
rą środek transportu jakim jest 
tramwaj czy autobus. Więc tu mo-
że pojawić się dodatkowy wpływ 
– podaje Witek.

Zmiany mają być wprowadzo-
ne od 1 września br. W ramach 
nowej usługi dzieci otrzymają 

spersonalizowane karty. Wszyst-
ko odbędzie się bez konieczności 
chodzenia po urzędach. – Wcho-
dząc w bardzo techniczną wymia-
nę z dyrektorami szkół uzyskamy 
honorowane listy dzieci i w ZTM-
-ie przygotujemy spersonalizo-
wane karty. Przyślemy je do szkół. 
Okres obowiązywania takiej kar-
ty nie dłuższy niż cztery lata.  

Mamy też do czynienia z dziećmi 
mieszkającymi w Warszawie, ale 
uczącymi się poza nią, czyli w II stre- 
fie. Rodziców zapraszamy do 
ZTM-u – tłumaczy dyrektor ZTM.

Kilkanaście dni temu stołeczni 
radni przyjęli stanowisko, w któ-
rym przedstawili kilka propozycji 
zmian w komunikacji miejskiej. 
Jedną z nich jest zmniejszenie cen 
biletów na II strefę. Konkretów 
brak. – W tej chwili przygotowu-
jemy analizy w kontekście II stre-
fy i cen biletów w stosunku do 
I strefy. Po ich zakończeniu bę-
dziemy gotowi odpowiedzieć so-
bie na pytanie, o jakich różnicach 
w przychodach mówimy i przy-
gotujemy pełny komunikat w tej 
sprawie – wyjaśnia Kaznowska.

Zmiany mają być wprowadzone od  
1 września br. W ramach nowej usługi  
dzieci otrzymają spersonalizowane karty 

Podczas konferencji, na której zapowiedziano zmiany

F o t o m i g a w k a

31 stycznia wieczorem w rejonie skrzyżowania ul. Prusa  
i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie samochód 
osobowy nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił rowerzystę. – To 
39-letni mężczyzna, trafił do szpitala na Wrzesinie z urazem 
głowy, w stanie ogólnym dobrym – mówił Wojciech Diadia, 
szef pruszkowskiej bazy Falck Medycyna.  [SD]  
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G R O D Z I S K  M A Z .
Wilki z Robertem 
Gawlińskim w sierpniu, 
Piasek i Dawid 
Kwiatkowski we wrześniu. 
Znamy największe 
gwiazdy tegorocznych 
imprez w Grodzisku 
Mazowieckim.

C hoć do rozpoczęcia 
sezonu koncertów 
„pod chmurką” po-
zostało jeszcze kilka 

miesięcy, to w Grodzisku już 
trwają przygotowania do naj-
większych miejskich imprez. 
Wiadomo też, czyj występ bę-
dzie „gwoździem programu” 
tegorocznego Dnia Grodziska. 
Młodszą część publiczności po-
rwie Dawid Kwiatkowski, tych 
nieco starszych Andrzej „Piasek” 
Piaseczny. – Jeśli chodzi o klucz, 
jakim się posługiwaliśmy w two-
rzeniu tej oferty, to po pierwsze 
staramy się zapraszać artystów, 
których wcześniej u nas nie było. 
Z Dawidem Kwiatkowskim jest 
dodatkowo tak, że o występ tego 
piosenkarza w mailach prosiła 
żeńska część grodziskiej mło-
dzieży. A my jesteśmy od te-
go, żeby realizować marzenia 
i sprawiać przyjemność miesz-
kańcom – wyjaśnia Paweł Twar-
doch, dyrektor Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim.

Natomiast „Piasek” odwie-
dzi Grodzisk po raz drugi, ale 

okazja jest wyjątkowa. – Andrzej 
Piaseczny w tym roku obchodzi 
25-lecie działalności artystycz-
nej. Po raz ostatni był u nas dzie-
więć lat temu – mówi Twardoch.

Święto miasta odbędzie się 
2 września. Lokalizacja impre-

zy nie jest jeszcze znana. – Za-
leży to od wizji włodarzy, a że 
chcemy nasze imprezy urządzać 
w różnych punktach, nie tylko 
w jednym, to nie ma jeszcze 

decyzji w tej sprawie – zazna-
cza dyrektor grodziskiego cen-
trum kultury.

Wcześniej, w sierpniu tego 
roku do Grodziska przyjedzie 
znana grupa Wilki z Robertem 
Gawlińskim na czele. – Wilki bę-

dą gwiazdą Zlotu Motocyklowe-
go organizowanego przez klub 
White Arrows. Koncert zapla-
nowano 19 sierpnia – twierdzi 
Paweł Twardoch. [EL]

Piasek, Kwiatkowski 
i Wilki wystąpią w Grodzisku R E G I O N

Na tak miłe powitanie 
pasażerowie WKD mogą 
liczyć 9 lutego. Tego dnia 
na kilku stacjach kolejki 
rozdawana będzie 
gorąca kawa i herbata. 

T en sympatyczny 
gest ma związek 
z uroczystym uru-
chomieniem sys-

temu informacji pasażerskiej 
na szlaku „wukadki”. Elektro-
niczne tablice zamontowano 
już kilka miesięcy temu, od 
tamtego czasu trwają testy. 
I właśnie 9 lutego mają na do-
bre zacząć służyć pasażerom, 
pokazując czas pozostały do 
najbliższego pociągu i jego re-
lację. Uruchomiony zostanie 
też monitoring będący czę-
ścią systemu.

Gorące napoje będą rozda-
wane w godz. 6-8 na przystan-
kach: Warszawa Śródmieście 
WKD, Michałowice, Pruszków, 
Komorów, Otrębusy, Podko-
wa Leśna Główna i Grodzisk 
Mazowiecki Radońska. Ale to 
nie koniec świętowania. Rów-
nież 9 lutego na stacji Pod-
kowa Leśna Główna nastąpi 
uroczyste rozświetlenie ta-
blic, podsumowanie działań 
Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy a także... 
pokaz laserowy oraz kon-
kurs z nagrodami. Początek 
o godz. 17 na peronie nr 1 
(w kierunku Warszawy). [EL]

WKD przywita
gorącą kawą

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28  marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j.) – dalej Kpa oraz art. 72 
ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 24 stycznia 2017 roku, została wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 24/III/2017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace 
Przygotowawcze” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od km 18,011 do km 30,989. 
Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa 
odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów 
oraz kolektorów. Budowa lub przebudowa peronów. Budowa miejsc parkingowych oraz dojść 
do przejść podziemnych. Przebudowa przejazdu kolejowego. Budowa lub przebudowa przejść 
podziemnych. Przebudowa mostów oraz wiaduktu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego 
na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa 
lub przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa kabli zasilaczy trakcyjnych. Usunięcie kolizji  
z istniejącą infrastrukturą podziemną”. 

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. 
ew.,  przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie 
zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    
powiatu pruszkowskiego, m. Pruszków:
obręb 0017 dz. ew. nr: 12/1, 
powiatu pruszkowskiego, gm. Brwinów:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.), 87, 82/29, 82/28, 79/1, 78/3, 77/1, 
76/1, 75/1, 74/1, 27/1, 11/1,
powiatu pruszkowskiego, miasta Brwinów:
obręb 0011 dz. ew. nr: 63 (cz. dz.),
obręb 0015 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/29, 2/30, 2/26,
obręb 0012 dz. ew. nr: 1/10 (cz. dz.), 1/9, 1/3,
powiatu grodziskiego, gm. Milanówek:
obręb 06-10 dz. ew. nr: 1,
obręb 06-09 dz. ew. nr: 1, 
obręb 06-08 dz. ew. nr: 2/2,
obręb 06-05 dz. ew. nr: 1,
obręb 024, 06-03 dz. ew. nr: 1/8, 104/1,
obręb 05-15 dz. ew. nr: 33/24,
obręb 06-02 dz. ew. nr: 2,
obręb 06-01 dz. ew. nr: 1/2, 133, 132,
powiatu grodziskiego, miasta Grodzisk Mazowiecki:
obręb 0008 dz. ew. nr: 25 (cz. dz.),
obręb 0013 dz. ew. nr: 24, 
obręb 0005 dz. ew. nr: 72/2,
obręb 0012 dz. ew. nr: 38/7,
obręb 0011 dz. ew. nr: 108/3,
obręb 0017 dz. ew. nr: 70/13, 70/16, 70/15 (cz. dz.), 70/12;
obręb 0018 dz. ew. nr: 46.
Wydanej w sprawie decyzji, nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Stosownie do treści przywołanych na wstępie przepisów informuję, o możliwości zapoznania się  
z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego 
ogłoszenia. 
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego 
decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu. 
 WI-III.7840.7.49.2015.JS

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
.p

l

Święto miasta odbędzie się 
2 września. Lokalizacja imprezy nie 
jest jeszcze znana

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 spot-
kań, w trakcie których, 

oprócz części informacyjnej pozwa-
lającej mieszkańcom zapoznać się ze 
wszystkimi zagadnieniami związanymi 
z rewitalizacją, były również omawiane 
problemy społeczne, będące podsta-
wą do opracowania diagnozy potrzeb 
mieszkańców, stanowiącej integralną 
część Programu Rewitalizacji. 

Rewitalizacja obszarów będących 
w stanie kryzysowym to proces, który 
wymaga zintegrowanych działań wielu 
podmiotów na rzecz lokalnej społecz-
ności, przestrzeni i gospodarki. Przy-
czyniając się tym samym do trwałego 
ożywienia obszaru. 

W trakcie spotkań, za pomocą fi szek 
projektowych, mieszkańcy zgłosili do pro-
gramu rewitalizacji Gminy Michałowi-
ce między innymi tereny zabytkowego 

parku w Regułach i zbiornika retencyj-
nego w Komorowie. Rewitalizacja tych 
terenów ma polegać na ich odbudowa-
niu, tak aby były przyjazne dla całego 

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

 

lokalnego społeczeństwa, stając się miej-
scem aktywizacji społecznej, rekreacji 
i wypoczynku. Z kolei jednym z przykła-
dów projektów społecznych zgłoszonych 

przez mieszkańców do Programu jest 
kampania edukacyjna dla mieszkań-
ców w zakresie ochrony środowiska 
i zasad ekologii. Zakłada ona organizację 

cyklu warsztatów, prelekcji w zakresie 
ochrony środowiska i zasad ekologii dla 
różnych grup wiekowych odbiorców. 

Powodzenie realizacji założeń „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Michałowice na lata 2016-2023” otwiera 
możliwości realnego ożywienia funkcjo-
nowania obszarów kryzysowych. Jednak 
aby tak się stało potrzebna będzie ak-
tywność i wysoki stopień zaangażowania 
mieszkańców gminy, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, lokalnych 
liderów w działania prowadzone w ra-
mach procesu rewitalizacji. 

Zapraszamy społeczność gminy do 
współtworzenia Programu. 

Projekt pn. „Lokalny Program Re-
witalizacji dla Gminy Michałowice na 
lata 2016-2023” współfi nansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej Funduszu 
Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-
2020 oraz z budżetu państwa.
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B R W I N Ó W
Oczywiście nie dosłownie, 
ale jednak. Jest ogromna 
szansa na Promenadę 
Brwinowską w Mrzeżynie. 
Chodzi o główne dojście 
z tej miejscowości na 
nadmorską plażę. 

O d wielu lat gmina 
Brwinów współ-
pracuje partnersko 
z gminą Trzebiatów 

(w jej skład wchodzi Mrzeżyno). 
Trzebiatów przygotowując się 
do złożenia wniosku o dofi nan-
sowanie unijne zapytał nas, czy 
nie wsparlibyśmy ich fi nansowo, 
chcą bowiem wybudować pro-
menadą nadmorską łączącą trzy 
zejścia na plażę. Główne zejście 
nosiłoby nazwę Promenady 
Brwinowskiej. Chodzi o miej-
sce w miejscowości Mrzeżyno, 
najczęściej wykorzystywane tu-
rystów – mówi nam Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Co na tej Promenadzie Brwi-
nowskiej miałoby się znaleźć? 
Kosiński: – Jest propozycja, 
aby tam znalazły się elementy 
związane z Brwinowem, mała 

architektura, np. ławeczki z her-
bem naszego miasta. Ale chcie-
libyśmy wzdłuż tej promenady 
jak i nadmorskiej usytuować ta-
blice informacyjno-promocyj-
ne gminy Brwinów. A mamy się 
przecież czym pochwalić. Chce-
my też promować nasze tereny 
inwestycyjne. Liczymy, że ha-
sło „Brwinów – jedyna gmina na 
Mazowszu z dostępem do mo-
rza” się sprawdzi, wykorzysta-
na zostanie również w mediach. 
„Rozpychamy” się promocyjnie.

Ile wynosi w tym zakresie 
dotacja Brwinowa dla Trzebia-
towa? – Cały projekt trzebiatow-
ski kosztuje ok. 2 mln zł, nasz 
wkład to 30 tys. zł w tym roku 
i 70 tys. zł w przyszłym – odpo-
wiada burmistrz Kosiński. – Ale 
dla Brwinowa jest to promocja 
obliczona na kilkadziesiąt lat. 
Finansowo ona wróci – dodaje.

Jakie konkretne korzyści 
z tego odniesie mieszkaniec 
Brwinowa? – Gmina Trzebia-
tów deklaruje wejście w Brwi-
nowską Kartę Mieszkańca. Chce 
ją rozpropagować tak, aby by-
ła u nich honorowana. Chodzi 
np. o zniżki w ośrodkach. [AG]

Brwinów z dostępem 
do... morza
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Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
opublikował informację 
z otwarcia ofert na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy 
ul. Orzeszkowej. 
W postępowaniu wzięły 
udział cztery fi rmy.

M owa o planach 
urzędu zwią-
zanych z prze-
budową całej 

tej ulicy, od Królewskiej do 
3 Maja. Wokół niej położone 
się dwa duże grodziskie osie-
dla – Bairda i Kopernika. Bez-
pośrednio przy Orzeszkowej 
znajduje się kościół, a blisko 
szkoła podstawowa oraz gim-
nazjum wraz z halą sportową 
i boiskiem. Sama droga prze-
szła wiele zmian na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat, 
czas na kolejne.

Jak już wspomnieliśmy do 
urzędu wpłynęły cztery ofer-
ty, najwyższa opiewa na kwo-
tę 230 tys. zł, zaś najniższa na 
176 tys. zł. Problem w tym, że 
magistrat chce przeznaczyć 

na wykonanie projektu nieco 
ponad 138 tys. zł., czyli o 38 tys. 
zł za mało od najniższej ofer-
ty. Czy miasto dołoży braku-
jącą kwotę? – Trudno mi w tej 
chwili powiedzieć cokolwiek 
w tej sprawie, ponieważ na-
dal trwa sprawdzanie tych 
ofert. Decyzja zostanie pod-
jęta w najbliższym czasie 
– mówi portalowi WPR24.pl 
Stanisław Olkowski, kierownik 
Obsługi Techniczno-Inwesty-
cyjnej Urzędu Miasta w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Grodziski magistrat chce, 
by przy drodze powstał nowy 
plac z miejscami postojowy-
mi dla samochodów o łącz-
nej powierzchni 1 tys. m kw. 
Natomiast jezdnia zyska nową 
nakładkę asfaltową. Co cieka-
we, w rejonie Orzeszkowej po-
jawi się automatyczna toaleta 
publiczna (przy nowym placu 
parkingowym). 

Projektant, który podpi-
sze z gminą umowę będzie 
miał 350 dni na wykonanie 
dokumentacji. [SD]

Oferty na projekt 
przebudowy 
ul. Orzeszkowej

Najwyższa 
oferta opiewa na 
kwotę 230 tys. zł, 
zaś najniższa na 
176 tys. zł

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
W starostwie powiatowym 
w Pruszkowie odbyło 
się spotkanie w sprawie 
utworzenia liceum 
ogólnokształcącego 
w Nadarzynie. 
Przedstawiciele komitetu 
społecznego usłyszeli, 
że powiat jest przychylny 
powołaniu placówki, 
jednak nie nastąpi
to w tym roku.

G mina Nadarzyn pod-
jęła starania o utwo-
rzenie liceum w bu-
dynku gimnazjum 

przy ul. Żółwińskiej. W tej spra-
wie władze skierowały pismo 
do starostwa powiatowego, 
które musiałoby wyrazić zgo-
dę na taki krok. Sprawa wywo-
łuje duże emocje oraz angażuje 
rodziców i nauczycieli gimna-
zjum w Nadarzynie. Powołano 
komitet społeczny „Inicjatywa 
dla utworzenia Liceum Ogólno-
kształcącego w Nadarzynie”, któ-
ry ma uczestniczyć w rozmowach 
z gminą i starostwem, a także 
prowadzić konsultacje społeczne.

Przełomem miało być spotka-
nie w starostwie. Przedstawi-
ciele komitetu społecznego nie 
mogą być zadowoleni. Chcie-
liby utworzenia liceum w tym 
roku, jednak plany powia-
tu są nieco inne. – W związku 
z obecną sytuacją przejściową, 
burzliwą dotyczącą ustawy nie 
chcielibyśmy wyrażać zgody na 
uruchomienie liceum ogólno-
kształcącego w gminie Nada-
rzyn z następujących powodów: 
nie wiemy jak będzie wyglą-
dał nabór, a także jak będzie 
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Powiat jest za liceum, 
ale jeszcze nie teraz

Sprawa utworzenia liceum 
ogólnokształcącego w Nadarzynie

wyglądała sytuacja w gminie po 
wejściu tej ustawy. Generalnie 
decyzje podejmuje powiat i po-
nosi konsekwencje na zawsze. 
Osobiście uważam, że urucho-
mienie liceum w Nadarzynie nie 
jest złym pomysłem. Gdyby nie 
zmiana ustawy i warunki turbu-
lencji społeczno-politycznych 
możemy się do tego spokojnie 
przymierzyć i przygotować. 
Chcemy, aby w roku 2017 roku 
nie uruchamiać liceum ogólno-
kształcącego w gminie Nada-
rzyn. Na przełomie 2017/2018 po 
rozeznaniu sytuacji, jaki wpływ 
na działania naszego systemu 
edukacji będzie miała reforma, 
powrócimy do tematu. Jeżeli 
spotkamy się za rok i wszyscy, 
po zapoznaniu się z argumen-
tami, uznamy, że taka sytuacja 
jest konieczna czy właściwa, 
zarząd deklaruje chęć współ-
pracy i uruchomienia liceum 

w gminie Nadarzyn – prezen-
tował Krzysztof Rymuza, wice-
starosta pruszkowski.

Przedstawiciele komitetu 
nie dawali za wygraną. – Sły-
szeliśmy wyraźnie od staro-
sty Gołosia, dwukrotnie, że jest 
za utworzeniem liceum ogól-
nokształcącego w Nadarzynie. 
Nie mówiąc o czasie. W ostat-
nim wystąpieniu powiedział, że 
powiat myśli o przeprowadze-
niu swoich własnych konsulta-
cji społecznych w tym zakresie. 
Nie było konsultacji, a decyzja, 
jak słyszymy, zapadła. Dlaczego? 

– pytał Dariusz Zwoliński z ko-
mitetu społecznego.

Wicestarosta powoływał się 
na brak stanowiska kurato-
rium w sprawie utworzenia li-
ceum w Nadarzynie. – Chciałbym 
zwrócić uwagę, że w stanowi-
sku pana starosty, ja je całkowi-
cie podtrzymuję i zgadzam się 
z nim, absolutnie jesteśmy za 
uruchomieniem liceum w Nada-
rzynie, tylko nie wspomniał pan 
o terminie. Nie mamy odpowie-
dzi kuratorium w tej kwestii 
– tłumaczył Krzysztof Rymuza, 
jednak zdanie strony społecznej 
było odmienne. – Nie ma żad-
nej potrzeby pytania kuratorium 
– zaznaczał Dariusz Zwoliński.

Rymuza zapewnił, że zarząd 
powiatu pruszkowskiego po-
chyli się ponownie nad sprawą. 
– Zaproszę zarząd na nadzwy-
czajnie posiedzenie, na którym 
przedstawię państwa argumenty 

i jeszcze raz omówimy kwestię 
związaną z tą uchwałą. Myślę, że 
pan starosta ponownie skontak-
tuje się z kuratorium i spróbuje-
my uzyskać wiążącą decyzję w tej 
sprawie – mówił.

Na koniec spotkania Dariusz 
Zwoliński krótko przedsta-
wił oczekiwania komitetu spo-
łecznego i rodziców. – Naszym 
oczekiwaniem byłoby, żeby rada 
powiatu przyjęła taką sieć szkół, 
które dopuszcza utworzenie 
w tym roku liceum w Nadarzy-
nie i skierowała ją do kurato-
rium – powiedział.

Wicestarosta Krzysztof Rymuza 
powoływał się na brak stanowiska 
kuratorium w sprawie utworzenia liceum 
w Nadarzynie   

Ż A B I A  W O L A
17-letni Przemysław K. szukając kry-
jówki włamywał się do domków let-
niskowych. Dodatkowo je okradał. 
Wreszcie wpadł w ręce policji. Na te-
renie gminy Żabia Wola dochodzi-
ło do licznych włamań do domków 
letniskowych. Policjanci po analizie 
zgłoszeń i wielu działaniach wyty-

powali potencjalnego podejrzane-
go. Ich przypuszczenia były trafne. 
Okazało się, że w okolicy domków 
letniskowych od dawna „kręci się” 
17 -latek. Młody mężczyzna powinien 
przebywać w ośrodku wychowaw-
czym, gdzie skierował go sąd. Przemy-
sław K. nie zamierzał się tam stawić, 

Ukrywał się w domkach
letniskowych

więc wpadł na pomysł, by ukrywać się 
w domkach letniskowych. 17-latek 
przyznał, że włamał się do 13 dom-
ków i zabierał z nich różne przedmio-
ty. Usłyszał już zarzuty dokonania 
kradzieży z włamaniem. Sąd zade-
cydował o aresztowaniu 17-latka na 
trzy miesiące. [AS]  

w
iz

ua
li

za
cJ

a



Piątek, 3 LUTEGO 2017

W I A D O M O Ś C I 09

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Przetarg na budowę 
przedszkola w Otrębusach 

W 2014 r. oddano do użytku 
przedszkole w Brwino-
wie, a w 2015 r. – gim-
nazjum w Otrębusach. 

W 2016 r. został wmurowany kamień wę-
gielny pod budowę hali sportowej przy 
Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. W kolej-
ce czekają już kolejne inwestycje oświa-
towe. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg 
na budowę przedszkola w Otrębusach.

Nowy budynek ma powstać przy 
Zespole Szkół przy ulicy Piaseckiego. 

Jego powierzchnia zabudowy wynie-
sie 1743,82 m kw. W projekcie parte-
rowego budynku znalazły się m.in. 
cztery sale zajęciowe wyposażone 
w oddzielne łazienki oraz magazynki 
podręczne, sala rytmiczno-rucho-
wa, część biurowa z pokojem na-
uczycielskim, pokojem medycznym, 
sekretariatem i gabinetem dyrekto-
ra, archiwa, serwerownia, sanita-
riaty, część techniczna z kotłownią 
i pomieszczeniami gospodarczymi. 

Przedszkole posiadać będzie także 
własną kuchnię wraz z całym zaple-
czem: zmywalnią, obieralnią, maga-
zynami i innymi pomieszczeniami. 
Powstaną dwa place zabaw – jeden 
na wewnętrznym dziedzińcu, a dru-
gi na tyłach budynku.

Przetarg został ogłoszony 23 stycz-
nia, a termin składania ofert upływa 
22 lutego 2017 r. o godz. 13.00. Szczegó-
łowe informacje dostępne są na stro-
nie: www.przetargi.brwinow.pl. (PR)

Gmina Brwinów 
przystępuje do kolejnej 
dużej inwestycji 
oświatowej. Został 
ogłoszony przetarg na 
budowę przedszkola 
w Otrębusach. Termin 
składania ofert upływa 
22 lutego 2017 r. 
o godz. 13.00.

Gmina Brwinów ogłosiła 
przetarg na sprzedaż 
20 działek położonych 
w Brwinowie przy ulicy 
Bratniej. Przetarg odbędzie 
się 28 lutego 2017 r.

Na sprzedaż zostało wystawio-
nych 20 działek przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową oraz 
drobne usługi np. gastronomię. Ich 
powierzchnia waha się od ok. 900 
do 1500 m². Dostęp do drogi pu-
blicznej ul. Bratniej zapewniony 
jest poprzez drogi wewnętrzne 

ul. Brzoskwiniową, Agrestową, 
Aroniową, Czereśniową, More-
lową, Dereniową, Pigwową i dro-
gę lokalną ul. Gruszową. Drogi są 
nieurządzone. Teren działek jest 
płaski, porośnięty trawami i po-
jedynczymi drzewami.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie do 22 lu-
tego 2017 r. wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej danej dział-
ki. Przetarg odbędzie się 28 lutego 
2017 r. o godz. 10.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12. (PR)

Działki na sprzedaż 
– ulica Bratnia

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– Staszica II”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania prze- 
strzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 
13 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, 
środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w dniu 27 lutego 2017 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 
16:30

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.
pl/ patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego   ROK 2017.    

Uwagi do planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta 
Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 27 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu 
jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu 
w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.
pruszkow.pl. 

Uwagi za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz  
z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej 
dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54  
ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 
przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie: do 27 marca 2017 r.

      
 Prezydent Miasta Pruszkowa 

 mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

G R O D Z I S K  M A Z . 
Dziś (3 lutego) startuje 
czwarta edycja Grodziskich 
Spotkań Wielokulturowych 
„Sploty”. Jak co roku 
program festiwalu 
organizowanego 
przez Willę Radogoszcz 
przedstawia się bogato. 

Całe wydarzenie zwią-
zane jest z mieszanką 
kultur, które niegdyś 
„przewinęły” się przez 

Grodzisk Mazowiecki. Według or-
ganizatorów pokoleniom miesz-
kańców tego miasta należałoby 
zadać pytanie, którym niegdyś 
Rzymianie witali przybyszów, czy-
li: Skąd przybywasz i dokąd zmie-
rzasz? Bowiem każdy kto zawitał 
do Grodziska zostawił po sobie ja-
kiś ślad, co na swój sposób wpły-
nęło na ukształtowanie miasta.

–  Dla niektórych był tylko przy-
stankiem, nieomal wypartym z pa-
mięci, miejscem przypadkowym, 
wskazanym przez los albo wyroki 
władz, punktem pełnienia służby 
urzędniczej czy wojskowej, oazą 
spokoju i wytchnienia od dzie-
jowych burz czy wojennej za-
wieruchy, dla innych portem 
przeznaczenia, szansą na pomno-
żenie majątku i ziemią obiecaną 
lub przeciwnie – obszarem zesła-
nia, celem wywózek i wysiedleń, 
dla wielu, którzy znaleźli tu ro-
dzinne szczęście, okazał się ży-
ciową przystanią na dobre i złe, 
miastem wybranym i ukochanym, 
darzonym estymą i sentymentem, 
wspominanym ze łzą w oku krajem 
lat dziecinnych, szumnej młodości, 

Bogaty program festiwalu „Sploty”

wiecznych przyjaźni, w końcu – 
miejscem wiecznego spoczynku 
– informują organizatorzy.

To wszystko było powodem, dla 
którego wybrano temat tegorocz-
nych „Splotów”. Za pośrednic-
twem wielu imprez kulturalnych 
zaznajomimy się z opowieściami 
o tych, którzy na stałe „wrośli” 
w ziemię grodziską, a także o wę-
drownikach przynoszących  swoją 
kulturę, religię, obyczaje, talen-
ty, sztukę, czy też umiejętności. 

Grodziskie Spotkania Wie-
lokulturowe rozpocznie pokaz 
filmu „Gadjo dilo” w reżyserii 
T. Gatlifa, który odbędzie się już 
3 lutego o godz. 18 w Wilii Rado-
goszcz (ul. Sienkiewicza 31). Za-
warta w nim historia zmusza do 
refl eksji. Młody Francuz rozpo-
czyna podróż po Rumunii, by od-
naleźć znaną pieśniarkę. W nocy 
podczas zamieci dociera do wy-
ludnionej wsi, a tam spotyka 
starego Cygana, który zaprasza 

go do swojego domu. – Boha-
ter stopniowo pokonuje niechęć 
i uprzedzenia w stosunku do swo-
ich nowych przyjaciół. To właśnie 
pośród nich przyjdzie mu po raz 
pierwszy w życiu doświadczyć 
gorzkich owoców nietolerancji. 
Bohater staje przed trudnym wy-
borem: pozostać wiernym utopii, 
czy powrócić do własnego, bez-
piecznego i oswojonego świata – 
opisują organizatorzy „Splotów”.

W sobotę 4 lutego, zaplanowa-
no dwa wydarzenia: warsztaty 
śpiewacze z Teresą Mirgą oraz jej 
koncert z zespołem Kałe Bała. To 
kolejne spotkanie z kulturą Romów. 
Usłyszycie zapomniane już melo-
die Cyganów Bergitka, za pośred-
nictwem których wyrażali swoje 
najgłębsze uczucia, tęsknoty i ma-
rzenia. Wspaniały głos, mnóstwo 
pięknej muzyki, wspólne śpiewa-
nie. Start warsztatów o godz. 11, na-
tomiast koncertu o 18. Miejsce to 
tradycyjnie Willa Radogoszcz.

Zaś we wtorek, 7 lutego organi-
zatorzy zapraszają do sali wido-
wiskowej Centrum Kultury przy 
ul. Spółdzielczej 9. Odbędzie się 
tam kolejny koncert, tym razem 
Leny Piękniewskiej zatytułowany 
„Coś przyjdzie: Miłość lub wojna” 
(cytat pochodzi z wiersza Zuzan-
ny Ginczanki, napisanego wiosną 
1939 r.). To kilkanaście utworów 
skomponowanych do wierszy 
młodych poetów z getta, często 
dzieci... Start o godz. 19

„Gazeta WPR” i portal WPR24.
pl są patronami medialnymi 
„Splotów”. Szczegółowy program 
festiwalu znajdziecie na portalu 
WPR24.pl. [SD]
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Rankiem 31 stycznia w Nadarzynie 
doszło do groźnego wypadku dro-
gowego. Dwa samochody wylądo-
wały w rowie. Jeden pas w kierunku 
Warszawy był zablokowany. Zda-
rzenie miało miejsce około godzi-
ny 6. – Do wypadku doszło na trasie 
katowickiej na wysokości Iveco. Na 

nitce w kierunku Warszawy lewym 
pasem poruszał się seat. Kierowca 
prawdopodobnie chciał ominąć ja-
kąś przeszkodę i uderzył w barier-
ki, a następnie w opla. Siła była tak 
duża, że oba samochody wpadły do 
rowu – informowała asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 

Dwa samochody 
wylądowały w rowie

Powiatowej Policji w Pruszkowie.  
– Kierowca opla trafił do szpitala. 
Na miejscu wciąż pracują policjanci. 
Zablokowany jest jeden pas w kie-
runku Warszawy. Auta nie zostały 
jeszcze wyciągnięte z rowu. Kierow-
cy muszą się liczyć z utrudnieniami 
– dodawała „na gorąco”. [AS]  

P R U S Z K Ó W
Plany budowy nowego 
wiaduktu drogowego  
w Pruszkowie zaczynają 
nabierać kształtów.  
Radni zgodzili się na 
przesunięcia w budżecie  
i zarezerwowanie 
środków na ten cel.

W szystko wskazu-
je na to, że zapo-
wiedzi związane  
z budową wiaduk-

tu drogowego nad torami PKP na 
pograniczu Pruszkowa i Piastowa 
się urzeczywistnią. Pruszkowscy 
radni na styczniowym posiedze-
niu rady miasta wyrazili zgodę na 
zawarcie porozumienia między 
Pruszkowem, Piastowem, Po-
wiatem Pruszkowskim a PKP 
Polskimi Liniami Kolejowymi 
w zakresie realizacji wiaduktu 
drogowego łączącego ulice War-
szawką i Grunwaldzką. 

– W zasadzie podjęcie tej 
uchwały jest formalnością. Ra-
da już przegłosowała zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej i budżecie. Tam zarezer-
wowaliśmy niezbędne kwoty na 

początkową fazę realizacji tego 
zadania inwestycyjnego, które 
mamy zamiar realizować wspól-
nie ze starostwem powiatowym, 
gminą Piastów i PKP. Jest to nowe 
przedsięwzięcie. Poprzednio pla-
nowaliśmy dużo mniejszy zakres, 
chcieliśmy wybudować tam tyl-
ko przejście dla pieszych z tymi 
partnerami, ale bez PKP – mówił 
na sesji Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Pojawi-
ła się szansa, że PKP da wkład 
w tę inwestycję. W związku z tym 
myślę, że istotne jest podpisanie  
tego porozumienia – dodał.

Przypomnijmy. Pierwotnie 
w tym miejscu miał zostać wy-
budowany tunel dla pieszych 

Zgoda na porozumienie
w sprawie wiaduktu

i rowerzystów. Plany jednak 
uległy zmianie. Zamiast tune-
lu powstanie wiadukt. – Będzie 
on dostosowany do ruchu sa-
mochodów poruszających się 
po pobliskich ulicach, czyli  
ul. Warszawskiej i Bohaterów 
Warszawy. Dlatego nie mówimy 
o ograniczeniach w tej chwili, 
choć niewątpliwie ograniczenia 
tam będą. Ale samochody do-
stawcze i autobusy będą mo-
gły jeździć – twierdził Kurzela.

W budżecie na budowę wia-
duktu miasto zarezerwowało 700 
tys. zł. Za podjęciem uchwały 
o podpisaniu porozumienia było 
21 radnych, nikt się nie wstrzy-
mał i nikt nie był przeciw. [AS]
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piłek. U siebie zagramy miękki-
mi i lżejszymi, które doskonale 
znamy – mówi nam Tomasz Re-
dzimski, trener Bogorii.

Atutem grodziszczan będzie 
także własna hala, ale trzeba 
pamiętać, że rywal jest bardzo 
wymagający. –  Francuzi mają 

trzech mocnych zawodników. 
Niezależnie od ich ustawienia 
mają ogromną siłę – nie ukrywa 
szkoleniowiec Bogorii. Swego 
czasu Adrian Crisan był gwiaz-
dą Bundesligi i ogrywał samego 
Timo Bolla. Z kolei Chen Tiany-
uan to czołowy gracz ligi fran-
cuskiej, a 18-letni Wei Shihao 
prezentuje wysoki poziom.

Przed Bogorią trudne zada-
nie, ale grodziszczanie nie za-
mierzają wywieszać białej flagi. 
– W sporcie zdarzają się różne 
sytuacje. To nie kwestia wiary, 
lecz tego, jak rozegrać mecz. 
Zależy nam na tym, żeby za-
prezentować się jak najlepiej 

przed własną publicznością. 
Chcemy zrobić swoje i zagrać 
mecz życia – podkreśla To-
masz Redzimski.

Spotkanie Dartom Bogorii 
z ekipą Stella Sport La Romagne 
odbędzie się 10 lutego o godz. 19. 
Bilety dostępne w biurze klubu 
przy ul. Westfala 3a oraz przed 
samym meczem.

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Gracze Bogorii Grodzisk 
Mazowiecki nie mają innego 
wyjścia. 10 lutego w hali 
przy ul. Westfala 3a muszą 
wspiąć się na wyżyny, żeby 
pokonać Stella Sport La 
Romagne w rewanżowym 
spotkaniu ćwierćfinału 
Pucharu ETTU.

Omeczu we Francji 
podopieczni Toma-
sza Redzimskiego 
chcieliby jak najszyb- 

ciej zapomnieć. Do spotkania 
z wiceliderem Ligi Pro A gro-
dziszczanie przystępowali osła-
bieni brakiem Gao Ninga. Bogoria 
przegrała gładko 0:3 i znalazła się 
w trudnej sytuacji. W rewanżu 
musi wspiąć się na wyżyny, że-
by realnie myśleć o wyelimino-
waniu Stella Sport La Romagne.

Z pewnością atutem Bogo-
rii będą... piłki, które we Fran-
cji były przekleństwem graczy 
Tomasza Redzimskiego. – Gra-
liśmy twardymi piłkami, które 
uniemożliwiają Gionisowi sto-
sowanie podcinek. Nie lubi ich 
również Daniel Górak. Mieliśmy 
krótki wieczorny trening, póź-
niej poranny, a to zdecydowanie 
za mało czasu, żeby się przesta-
wić i przystosować do twardych 

Chcą zagrać mecz życia
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Spotkanie Dartom Bogorii  
z ekipą Stella Sport La Romagne 
odbędzie się 10 lutego o godz. 19

R E G I O N
Prokuratura Krajowa 
poinformowała, że 
zatrzymano członków 
dawnej grupy  
pruszkowskiej  
m.in. Andrzeja Z.  
ps. Słowik, Leszka D.  
ps. Wańka i Janusza P.  
ps. Parasol.

C złonkowie dawno 
już rozbitego gangu 
pruszkowskiego, po 
wyjściu na wolność 

znów mają kłopoty z prawem. 
W toku śledztwa prowadzone-
go przez Prokuraturę Regionalną  
w Szczecinie przeciwko Arturowi 
S., który miał założyć i prowa-
dzić zorganizowaną grupę prze-
stępczą wyszło na jaw, że istnieje 
konkurencyjna zorganizowana 
grupa, a na jej czele stoi Seba-
stian W. Ochroną „interesów” 
drugiego z wymienionych gan-

gów zajmowały się osoby niegdyś 
wchodzące w skład tzw. starej 
grupy pruszkowskiej.

Zatrzymano w tej sprawie aż  
14 osób. W akcji brali udział funk-
cjonariusze szczecińskiego i war-
szawskiego CBŚP oraz oddziały 
antyterrorystyczne. – Ustalenia 
poczynione przez prokuratorów 
doprowadziły do zatrzymania 
31 stycznia 14 osób, w tym kilku 
członków tzw. grupy pruszkow-
skiej jak Andrzej Z. pseudonim 
Słowik, Leszek D. pseudonim 
Wańka i Janusz P. pseudonim 
Parasol – poinformował Bog-
dan Święczkowski, I zastępca 
Prokuratora Generalnego Pro-
kurator Krajowy.

Grupa Sebastiana W. działała od 
2013 r. głównie na terenie Warsza-
wy, ale nie tylko. – Jej członkowie 
dopuścili się szeregu przestępstw 
karnych-skarbowych.

Jakie zarzuty stawia się podej-
rzanym? M.in.: brania udziału lub 
zakładania i kierowania zorga-
nizowaną grupą przestępczą, 
prania brudnych pieniędzy, 
wystawiania i posługiwania się 
nierzetelnymi fakturami, po-
świadczania nieprawdy w do-
kumentach w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, a także po-
bić, rozbojów. [SD]

„Słowik”, „Wańka” 
i „Parasol” 
zatrzymani

Zatrzymano  
14 osób, w tym 
kilku członków 
tzw. grupy 
pruszkowskiej

P I A S T Ó W
Strażacy z Piastowa 
otrzymali zgłoszenie  
o psie, który ugrzązł  
w studzience 
kanalizacyjnej.  
Dzięki szybkiej akcji 
zwierzę jest całe  
i zdrowe.

To było dość nieco-
dzienne zdarzenie. 
Doszło do niego w nie- 
dzielę (29 stycznia) na 

ulicy Żeromskiego w Piasto-
wie. – W akcji brał udział jeden 

zastęp z OSP Piastów, w sumie 
sześciu ratowników. Piesek 
znajdował się w studzience ka-
nalizacyjnej, został wyciągnięty 
cały i zdrowy – mówi kpt. Seba-
stian Wysoczański z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

Dlaczego zwierzę znala-
zło się w studzience? – Tego 
niestety nie wiemy. Po pro-
stu otrzymaliśmy zgłoszenie 
i pojechaliśmy na ratunek. Po 
akcji piesek został przekaza-
ny właścicielowi – odpowiada 
kpt. Wysoczański. [SD]
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Szybka akcja 
ratowania psa

F A L E N T Y
Z powodu urazu skrzydła 
łabędź nie mógł odlecieć 
ze stawu w Falentach. 
Strażacy ochotnicy 
ewakuowali ptaka  
z zamarzniętego akwenu, 
a następnie trafił on do 
lecznicy weterynaryjnej.

Z głoszenie otrzyma-
liśmy w niedzielę  
(29 stycznia – przyp. 
red.) około godz. 14. 

Łabędź znajdował się na ob-
szarze niezamarzniętej wody  
i pływał. Następnie wyszedł 
na taflę, ale nie mógł odlecieć. 
Aby dotrzeć do ptaka użyto sań 
lodowych i suchych skafand- 
rów, które miały chronić straża- 

ków – podaje mł. kpt. Łukasz 
Komar z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar- 
nej w Pruszkowie.

Łabędzia udało się złapać, 
choć nie obyło się bez pro-
blemów. – Ranny łabędź miał 
uszkodzone skrzydło i obtar-
cia w okolicy nogi. Przypuszcza-
my, że mógł się zahaczyć o coś 
ostrego bądź został zaatakowany 
przez inne zwierzę. Początkowo 
uciekał na środek, jednak w koń-
cu udało się go złapać. Łabędź 
został przekazany pracowni-
kowi gminy Raszyn, a następ-
nie trafił do zoo w Warszawie, 
gdzie przechodzi leczenie  
– przedstawia mł. kpt. Komar.  
W trwającej blisko godzinę akcji 
uczestniczyło 12 strażaków.  [JM]

Ranny łabędź
nie mógł odlecieć...
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Tenisistów stołowych Bogorii czeka ciężki  
pojedynek z francuską drużyną
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                    Grodzisk Mazowiecki, 3 luty 2017 r.

OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie ul. Piaskowej 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 790/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r.  w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej 
stronie ul. Piaskowej  zmienionej Uchwałą Nr  417/2016 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie ul. Piaskowej obszar  I  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A, stanowiącego północno-

zachodni narożnik działki ew. nr 186 z obrębu 62, północnymi 
granicami działek ew. nr 186, 1/2 i 1/3 z obrębu 62 do punktu B, 
stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 1/3 z obrębu 62;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu B północno-wschodnimi 
granicami działek ew. nr 1/3 i 25 z obrębu62, działek ew. nr 44, 45, 46, 
51, 58/1, 58/2, 58/3 z obrębu 63 do punktu I, stanowiącego wschodni 
narożnik działki ew. nr 58/3 z obrębu 63;

3)  od południa – zaczynając od punktu I południowymi granicami 
działek ew. nr 58/3 i 68/2 z obrębu 63, przez działki ew. nr 111/5  
i 111/4 do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 112/7 
i dalej południowymi granicami działek ew. nr 112/7, 112/5, 118/4, 
na przedłużeniu przez działkę 118/2 i dalej północno-wschodnią  
i południową granicą działki ew. nr 114/1 i południowymi granicami 
działek ew. nr 113/1, 113/2 i na przedłużeniu przez działkę ew. nr 41/2 
z obrębu 62 do punktu J;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu J południowo-zachodnią granicą 
obrębu ewidencyjnego nr 62 do punktu A.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  13 lutego  2017 r.  
do 6 marca 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 20 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 
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 21 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. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres 
urzad@grodzisk.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki,  3 luty 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części  terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie  
ul. Piaskowej 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 790/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
13 sierpnia 2014r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej 
stronie ul. Piaskowej obszar I, zmienionej Uchwałą Nr  417/2016 
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 terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie  
ul. Piaskowej obszar I

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  13 lutego  2017 r. do  6 marca 
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 20 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 21 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. Jako 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej na adres urzad@grodzisk.pl opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz  
z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne.

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

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA 
IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE  
UL. PARTYZANTÓW 2/4

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  
na wydzierżawienie lokalu użytkowego:

Budynku magazynowo – biurowego  o pow. użytkowej 289m², dwóch 
wiat metalowych o pow. 56m² i 76m² oraz terenu bezpośrednio 
przylegającego o pow. 760m².

Wyposażenie: instalacja c.o., wodno – kanalizacyjna, elektryczna;

Cena wywoławcza: 4.500,00 zł brutto (3.658,54 zł netto + 23%VAT), 
oraz opłaty za media;

Wadium w wysokości: 4.500,00 na konto nr: 17 1560 0013 2054 
4668 3000 0012;

Po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu: będzie można 
dokonać oględzin nieruchomości oraz pobrać niezbędne dokumenty. 

Osoba do kontaktu: Leszek Mazurek, nr telefonu: 22) 739-13-51 
w godz. 8.00 – 14.00, w dni powszednie. 
Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać 
w siedzibie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia 
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w Kancelarii do dnia 
20.02.2017r, do godz. 11.30.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2017r. o godz. 12.00  
w siedzibie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia przy 
ul. Partyzantów 2/4, w sali konferencyjnej na I p (Budynek Dyrekcji).

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

W przypadku gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę istnieje 
możliwość ustnego podwyższenia  swojej oferty.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Ogłoszenie

F o t o m i g a w k a

W budynku przy ul. Szczęsnej 4 w Pruszkowie 30 stycznia 
wybuchł pożar. – Na miejscu są nasze zastępy. Sytuacja 
jest już opanowana. – mówił na bieżąco dyżurny Komen-
dy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Nikt nie  
został poszkodowany.  [AS]  
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iLider ma sponsora tytularnego
P R U S Z K Ó W

Problemy finansowe odeszły 
w zapomnienie. Firma 
Panattoni Europe została 
sponsorem tytularnym 
Lidera Pruszków.

D ziałacze i trenerzy  
pruszkowskiego klu-
bu musieli oglądać 
dwa razy każdą zło-

tówkę. Głęboko wierzyli, że w koń-
cu uda się znaleźć sponsora, który 
da szansę na stabilizację. Trener 
Jacek Rybczyński dwoił się i tro-
ił, aby drużyna miała jak najlepsze 

warunki, co daje efekty. W każdym 
meczu koszykarki walczą do sa-
mego końca o zwycięstwo.

 Teraz wszyscy mogą skon-
centrować się na płaszczyźnie 
sportowej. Lider zyskał spon-
sora tytularnego, którym zosta-
ła firma Panatonii Europe. Dla 
pruszkowskiego klubu oznacza 
to stabilizację. – Po długich sta-
raniach udało nam się znaleźć 
sponsora. Zawarta umowa gwa-
rantuje nam spokój na 2017 rok. 
Warto pamiętać, że klub musi 
mieć wizję i budować coraz sil-
niejszy zespół – mówi nam Jacek 

Rybczyński, trener Liderek. – Na-
leży podkreślić, że nadal naszym 
głównym sponsorem pozostaje 
miasto, którego wsparcie jest bar-
dzo ważne – dodaje.

Na parkiecie Pannattoni Europe 
Lider Pruszków prezentuje się wy-
śmienicie. Koszykarki wygrały trzy 

kolejne spotkania. W 16. kolejce Li-
derki pokonały na wyjeździe MUKS 
WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 65:55. 
Zespół z Pruszkowa z dorobkiem 24 
punktów zajmuje 4. miejsce w ta-
beli I ligi. Do podium traci zaled-
wie dwa oczka, a do lidera pięć. 

Czy w Pruszkowie myślą 
o awansie? – Zawsze gramy 
o zwycięstwo i to jest nasz cel. 
Nie zastanawiamy się nad tym, co 
zagwarantuje nam jego realiza-
cja. Kalkulacje odchodzą na bok. 
Gramy po to, żeby wygrać. Wal-
czymy o każdą piłkę! – odpowia-
da Rybczyński. [JM]
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowska policja 
zwiększa liczbę 
kontroli prędkości na 
żbikowskich ulicach. Po 
serii publikacji na łamach 
Gazety WPR i portalu 
WPR24.pl mundurowi 
zwrócą większą 
uwagę na kierowców 
przekraczających 
prędkość w tej części 
miasta.

O tym, że ulice na prusz- 
kowskim Żbikowie 
zmieniły się w trasy 
rajdowe, informo- 

waliśmy wielokrotnie. Z prośbą  
o pomoc w tej sprawie zwrócili 
się do nas przerażeni mieszkań-
cy. Ich zdaniem notoryczne prze-
kraczanie prędkości na ulicach  
3 Maja, Długiej, Mostowej i Po-
znańskiej bezpośrednio zagraża 
życiu i zdrowiu pieszych, w tym 
dzieci uczęszczających do pobli-
skiej szkoły podstawo wej.

Ostatni poważny wypadek 
w tym rejonie miasta miał miejsce 

pod koniec grudnia. Finał okazał 
się tragiczny. Na przejściu dla pie-
szych u zbiegu ulic Poznańskiej 
i Mostowej kierowca saaba po-
trącił dwie osoby, babcię i wnu-
ka. Odwieziono ich do szpitala. Na 
początku stycznia poszkodowana 
kobieta zmarła. – Co jeszcze mu-
si się wydarzyć, żeby policjanci 
w końcu ruszyli się i zaczęli pa-
trolować ten rejon z „suszarka-
mi”?! – pytali mieszkańcy.

Jak zapewnia nas pruszkow-
ska policja, patrole w tym rejonie 
miasta zostały już zwiększone, 
a funkcjonariusze z fotoradarem 
kierowani są tam w każdej wol-
nej chwili. – W ubiegłym tygo-
dniu dwukrotnie prowadziliśmy 
kontrolę prędkości na ul. Długiej. 
Nikt nie został ukarany manda-
tem, widocznie sama nasza obec-
ność wystarczyła, aby kierowcy 
zdjęli nogę z gazu – mówi asp. 
Karolina Kańka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. – 
Tego typu wyrywkowe kontrole 
będą się tam powtarzać, ostrze-
gamy więc, że za zbyt duży po-
śpiech grozi kara – dodaje. [EL]

Częstsze kontrole
z fotoradarem na Żbikowie



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 3 LUTEGO 201712

 ► PRACA W OCHRONIE DLA 
RENCISTY W Pruszkowie 
600 009 700 

 ► Pracownik Kontroli Towaru, 
Pruszków, Stawka 11zł netto, 
umowa o prace, 
693-021-944  

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

 ► Ślusarz – Montażysta - produkcja 
maszyn pakujących- Pęcice Małe 
k/Janek- tel. 502-204-866 
- biuro3@coffee-service.eu 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię Kierowcę kat. C. 
Dystrybucja towaru 
w Warszawie, zatrudnienie 
na umowę o pracę, 
wynagrodzenie 4200 pln netto. 
Kontakt: Darek 517-63-43-53 

 ► 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 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 38m, centrum Pruszkowa, 
2 min do wkd, 4piętro, 
2 pokoje, kratka balkonowa, 
502 68 55 98 

 ► 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 

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY 
W ATRAKCYJNEJ CENIE 788 882 780

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

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

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

 ► 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 

Dam pracę

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

 ► Firma budowlana zatrudni Cieśli 
Szalunkowych. Praca tylko na 
terenie Warszawy. Zapewniamy: 
-ubrania robocze -umowę na 
czas nieokreślony -zaliczki 
raz w tygodniu -terminowe 
wynagrodzenie -premie -dla 
dobrych brygad samochód fi rmowy 
Tel. kom. 509-601-648 e-mail: 
parks.bud@gmail.com 

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

 ► Fryzjerkę,Kosmetyczkę Brwinów 
607052845 

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

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

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

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334 

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

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

 ► 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 

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

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

PARTNER HANDLOWY

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.

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
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RODZEŃSTWA

INFORMACJA 
o przetargu w trybie aukcji 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, ogłasza przetarg 
publiczny w trybie aukcji na: ,,sprzedaż dwóch samochodów osobowych 
stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego”. 

Lp. Marka, model Nr 
rejestracyjny

Rok 
produkcji

Przebieg  
(km)

Cena 
wywoławcza Wadium

1. SKODA Octavia Classic WPR 83K2 2006 222 000 8 500 zł 850 zł

2. PEUGEOT Partner Mistral WPR 4C01 2004 176 000 4 000 zł 400 zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30. Ogłoszenie  
o przetargu umieszcza się na urzędowej tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej 
www.bip.powiat.pruszkow.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod  
nr tel. 22 738 14 13–15. 


