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R E G I O N
Ostatnie dni były 
samorządowo gorące. 
Oczywiście chodzi o pomysł 
PiS na „wielką Warszawę”. 
Choć partia Kaczyńskiego 
w tej kwestii jakby spuściła 
z tonu, to większość gmin 
naszego regionu protestuje. 
Czyli – nic o nas bez nas.

P rzypomnijmy. 30 stycznia 
do Kancelarii Sejmu trafi ł 
poselski projekt noweli-

zacji ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy sygno-
wany przez posła PiS Jacka Sa-
sina. Warszawa miałaby stać się 
megapowiatem obejmującym za-
sięgiem samo miasto Warszawa 
oraz 32 okoliczne gminy (Błonie, 
Brwinów, Góra Kalwaria, Gro-
dzisk Mazowiecki, Halinów, 
Izabelin, Jabłonna, Józefów, Kar-
czew, Kobyłka, Konstancin-Je-
ziorna, Legionowo, Lesznowola, 
Łomianki, Marki, Michałowice, 
Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, 
Otwock, Ożarów Mazowiecki, 
Piaseczno, Piastów, Pruszków, CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, 
Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, 
Ząbki, Zielonka). 

No i się zaczęło. Projekt PiS-u 
okazał się kontrowersyjny (to 
mało powiedziane) i wywołał 
negatywną reakcję większości 
zainteresowanych gmin. Na 
tyle, że pomysłodawcy zaczę-
li się wycofywać, teraz już nie 
mówią o szybkim procedowa-
niu projektu ustawy w sejmie, 
wspominają o konsultacjach. 
Zapewne takiego oporu, tak-
że gmin naszego regionu, się 
nie spodziewali

W miniony poniedziałek (6 stycz-
nia) w Legionowie spotkali się przed-
stawiciele gmin i powiatów, których 
ma dotyczyć nowelizacja ustawy 
o ustroju miasta st. Warszawy. Gło-
sów krytycznych było wiele – Nie 
siadajmy na laurach, nie cieszmy 
się, bo jak sami tej demokracji nie 
obronimy, nie obronimy samo-
rządności i samorządu, o który tak 
mocno walczyliśmy, to nikt za nas 
tego nie zrobi, a mieszkańcy na nas 
liczą – podkreślała Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka. 

– Nic o nas bez nas – mówią samorządowcy
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– Zawiodłem się całkowicie. Usłyszałem długi słowotok ogólników, informacji o grach 
politycznych opozycji, połajanek i pouczeń pod adresem samorządowców a nawet 
niepotrzebnie podkreślaną zapowiedź, że wszelkie uchwały dot. referendów gminnych 
w tej sprawie podjęte niezgodnie z prawem będą uchylane. Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa 
po spotkaniu z posłem Jackiem Sasinem i wojewodą Zdzisławem Sipierą w sprawie poszerzenia Warszawy o podstołęczne gminy. 
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P R U S Z K Ó W
Tego, że wtorkowa 
(7 stycznia) nadzwyczajna 
sesja rady miasta 
w Pruszkowie będzie 
burzliwa można było 
się spodziewać. 
Stosunkiem głosów 
14 „za” do 8 „przeciw” 
przegłosowano uchwałę 
sprzeciwiającą są 
połączeniu Pruszkowa 
z Warszawą. 

G łosowanie poprze-
dziła debata. W imie-
niu pomysłodaw-
ców, czyli klubu rad-

nych Platformy Obywatelskiej, 
potrzebę przyjęcia uchwały 
uzasadniała Anna Hejnowicz. 
W uchwale czytamy m.in.: „Rada 
Miejska w Pruszkowie stanow-
czo nie godzi się, aby kosztem 
miasta Pruszkowa i jego miesz-
kańców rozgrywana była poli-
tyczna walka o przejęcie władzy 
w Warszawie oraz okolicznych 
samorządach. Rada Miejska nie 
zgadza się na to, żeby Pruszków 
stał się jedną z gmin wchodzą-
cych w skład m. st. Warszawy. 
Jako Radni miasta Pruszkowa 
zrobimy wszystko, aby do tego 
nie dopuścić. Nie pozwolimy 
zabrać Pruszkowa Pruszko-
wianom. Nie pozwolimy znisz-
czyć naszego samorządu!”.

Do takiego projektu stanowi-
ska pozytywnie odniósł się pre-
zydent Jan Starzyński. – Zapisy 
ustawy w tym kształcie dopro-
wadziłyby do paranoicznej sy-
tuacji, w której o łataniu dziur 
w drogach na terenie Prusz-
kowa decydowałby prezydent 
miasta stołecznego Warszawy. 
Dlatego projekt uchwały opi-
niuję pozytywnie. W interesie 
mieszkańców nie wolno nam 
dopuścić do pozbawienia tożsa-
mości i możliwości decydowania 
o sprawach miasta – zaznaczył.

Pozytywnie do projektu 
uchwały sprzeciwiającej się 
połączeniu z Warszawą od-
nieśli się też radni z Platformy 
Obywatelskiej, Samorządo-
wego Porozumienia Pruszko-
wa i radny niezależny, Olgierd 
Lewan. Radni PiS pozosta-
li jednak nieugięci. – Wyraża-
my stanowcze zaniepokojenie 

kierunkiem w którym zmierza 
debata publiczna dotycząca po-
wstania metropolii warszaw-
skiej. Ubolewamy też z powodu 
niepotrzebnego naszym zda-
niem podnoszenia temperatu-
ry debaty publicznej w naszym 
mieście – stwierdził Przemy-
sław Sieciński, przewodniczący 
miejskiego klubu PiS.

– 2 lutego na jednym z portali 
społecznościowych ukazał się 
wpis pana wiceprezydenta An-
drzeja Kurzeli: „Nasza mała oj-
czyzna jest zagrożona, partyjne 
ambicje oszalałych na punkcie 
władzy polityków chcą prak-
tycznie zlikwidować samorząd”. 
Czy jest to głos wzywający do 
rozmowy o merytorycznych 
założeniach projektu o ustro-
ju m. st. Warszawy jaki rozsądni 
obywatele tego miasta chcieli-
by usłyszeć od osoby uchodzą-
cej za lokalnego lidera opinii? 
– kontynuował Sieciński.

– Wygląda na to, że powo-
dem dla którego nakręcana 
jest atmosfera konfl iktu i za-
grożenia nie jest aglomera-
cja warszawska, że powodem 
awantury jest plan ogranicze-
nia do dwóch kadencji czasu 
pełnienia obowiązków przez 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów. Czyż nie to jest lepisz-
czem, które łączy wszystkich 
protestujących? – drążył rad-
ny PiS. Wezwał wiceprezydenta 
Andrzeja Kurzelę do publicz-
nych i pisemnych przeprosin 
wobec posła Jacka Sasina.

Wystąpienie radnego Sieciń-
skiego przerywane było przez 
okrzyki mieszkańców: „Idź pan 
na kolację”, „Nie kompromituj się” 
i pomrukami niezadowolenia.

W dyskusji zabrali głos rów-
nież goście, posłanka Nowocze-
snej Kamila Gasiuk-Pihowicz 
i burmistrz sąsiedniego Oża-
rowa Mazowieckiego Paweł 
Kanclerz. – Wypowiadam się 
przede wszystkim jako miesz-
kanka Pruszkowa, która czuje 
się tą ustawą osobiście dotknię-
ta. To my, mieszkańcy podwar-
szawskich gmin, mieszkańcy 
Warszawy, powinniśmy mieć 
pierwszeństwo w wypowie-
dzeniu się na temat tej usta-
wy – argumentowała Kamila 
Gasiuk-Pihowicz. [EL]

„Idź pan na kolację”...
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– Dzisiaj sugeruje się nam, że 
bronimy „swojego koryta”. Zgod-
nie z inną ustawą większość 
z nas nie będzie mogła starto-
wać w najbliższych wyborach. 
Więc chcę powiedzieć i moim 
mieszkańcom i waszym, że my 
nie bronimy koryta, tyko bronimy 
naszych małych ojczyzn – pod-
kreślał na spotkaniu w Legio-
nowie prezydent tego miasta 
Roman Smogorzewski.

Podkowa: Referendum 
Podkowa Leśna, jako pierwsza 
gmina w naszym regionie, posta-
nowiła przeprowadzić 2 kwietnia 
referendum w tej sprawie. Miesz-
kańcy odpowiedzą na pytanie: 
„Czy jest Pan/Pani za dołączeniem 
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do 
miasta stołecznego Warszawy?”. 

Ale nie tylko tym zajęli się radni 
w Podkowie. Przyjęli też stanowi-
sko krytyczne do pomysłu „War-
szawy 33+”. Czytamy w nim m.in.: 
„Rada Miasta Podkowa Leśna nie 
zgadza się i protestuje przeciwko 
trybowi procedowania tak waż-
nych dla całego regionu zmian 
z pominięciem konsultacji spo-
łecznych i tym samym odebra-
niem obywatelom prawa do 
wypowiedzenia się we własnej 
sprawie. Społeczności lokalne, 
zanim zostaną poddane ekspery-
mentowi w myśl projektu ustawy 
o ustroju m.st. Warszawy, powin-
ny otrzymać w ramach szerokich, 

obywatelskich konsultacji rzetel-
ną wiedzę i możliwość realnego 
wpływu na proces przygotowy-
wania reform.”

Nie pozwolimy 
zniszczyć samorządu!
Podobne stanowisko przyjęli 
pruszkowscy radni (patrz rów-
nież tekst obok). Czytamy:„Rada 
Miejska w Pruszkowie stanowczo 
nie godzi się, aby kosztem miasta 
Pruszkowa i jego mieszkańców 
rozgrywana była polityczna walka 
o przejęcie władzy w Warszawie 
oraz okolicznych samorządach. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– Nic o nas bez nas 
– mówią samorządowcy

Rada Miejska nie zgadza się na 
to, żeby Pruszków stał się jed-
ną z gmin wchodzących w skład 
m. st. Warszawy. Jako Radni mia-
sta Pruszkowa zrobimy wszyst-
ko, aby do tego nie dopuścić. 
Nie pozwolimy zabrać Pruszko-
wa Pruszkowianom. Nie pozwoli-
my zniszczyć naszego samorządu! 
To sprawa fundamentalna i dla jej 
realizacji będziemy współpraco-
wać ze wszystkimi, którzy myślą 
podobnie. Nie pozwolimy zaprze-
paścić 100 lat rozwoju naszego 
miasta, na który wszyscy ciężko 
pracowaliśmy! Nie pozwolimy, by 
tak drastyczne zmiany zachodzi-
ły bez konsultacji z mieszkańca-
mi Pruszkowa.” 

Przeciw przyjęciu tej uchwa-
ły zagłosował cały klub radnych 
PiS. Poparli ją przedstawiciele 
Samorządowego Porozumienia 

Pruszkowa, Platformy Obywatel-
skiej (pomysłodawcy stanowiska) 
i radny niezależny, Olgierd Le-
wan. Uchwałę sprzeciwiającą się 
przyłączeniu do Warszawy pod-
jęli też milanowscy radni.

Protest uliczny
Oprócz protestów zawartych 
w uchwałach radnych, są też 
uliczne. Jako pierwsi w pod-
warszawskich miastach sprze-
ciw wyrazili mieszkańcy Ożarowa 
Mazowieckiego. 

Jako mieszkańcy nie wiemy nic. 
Czy będzie paraliż decyzyjny dla 

spraw małych gmin? Dlatego mó-
wimy NIE i wraz mieszkańcami 
protestowaliśmy chodząc po pa-
sach. Był to spokojny i bezpieczny 
protest – informuje Piotr Dudkie-
wicz, jeden z uczestników.

O tym, że pomysł utworzenia 
„Warszawy 33+” budzi w Ożarowie 
bardzo duże emocje w minioną 
niedzielę przekonał się Jacek Sasin, 
poseł PiS i medialna twarz projek-
tu. Podczas spotkania z mieszkań-
cami został wygwizdany.

Spotkanie u wojewody
W środę (8 lutego) w Warszawie 
samorządowcy z naszego regio-
nu spotkali się z posłem Jackiem 
Sasinem i wojewodą mazowiec-
kim Zdzisławem Sipierą. Odczu-
cia były bardzo mieszane... 

Spotkanie dotyczące projektu 
ustawy o ustroju m. st. Warsza-
wy odbywało się za zamkniętymi 
drzwiami. Miało uspokoić oba-
wy wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów podwarszawskich gmin, 
którzy w większości stanowczo 
sprzeciwiają się wcieleniu do sto-
licy, wytykają brak konsultacji. 

Jakie są ich wrażenia po roz-
mowach? – Do  spotkania wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
„nowego” Miasta Stołecznego 
Warszawa 33+, zorganizowanego 
przez wojewodę mazowieckiego 
z posłem-sprawozdawcą posel-
skiego projektu ustawy, miałem 
jeszcze jakieś wątpliwości od-
nośnie propozycji powiększe-
nia naszej stolicy, widząc w tej 
ustawie liczne luki i nieścisło-
ści, ograniczanie samorządno-
ści w gminach, upolitycznienie 
wyborów a nawet możliwość 
odgórnego „sterowania” gminą. 
Liczyłem jednak, że w czasie spo-
tkania usłyszę o jakichś zaletach 
tego rozwiązania na wprowadze-
niu których mogliby skorzystać 
mieszkańcy podwarszawskich 
gmin – relacjonował tuż po za-
kończeniu wizyty w urzędzie wo-
jewódzkim Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Zawio-
dłem się całkowicie. Usłyszałem 
słowotok ogólników, informacji 
o grach politycznych opozycji, po-
łajanek i pouczeń pod adresem 

samorządowców a nawet niepo-
trzebnie podkreślaną zapowiedź, 
że wszelkie uchwały dot. refe-
rendów gminnych w tej sprawie 
podjęte niezgodnie z prawem 
będą uchylane. Szczególnie to 
ostatnie wybrzmiało złowróżb-
nie... – dodał. 

Podobnymi odczuciami dzieli 
się z nami Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa. – Moja wrażenia, 
to brak zrozumienia mimo że mó-
wimy jednym językiem. Ze strony 
pana Sasina usłyszeliśmy, że nie 
takie były intencje projektodawcy, 
ale nie usłyszeliśmy odpowiedzi na 
konkretne pytania zgłaszane nie 
tylko przez Pruszków, ale i inne 
gminy. Chodzi m.in. o przyszłość 
gmin i ich samodzielność. Spo-
tkanie nazwano konsultacyjnym, 
ale nie wiem jakie będą dalsze je-
go konsekwencje. Obawiam się, 
że po drobnych kosmetycznych 
zmianach podjęta zostanie pró-
ba dalszego lansowania tej usta-
wy – mówi pruszkowski włodarz. 

Nieco bardziej optymistyczny 
głos płynie z Grodziska. – Przede 
wszystkim udało nam się do-
wiedzieć, że granice określone 
w projekcie nie są ostateczne, co 
dla nas ważne, bo nie jesteśmy 
nim zachwyceni. Projekt ma być 
poprawiany. Jak się dowiedzie-
liśmy, ze względu na liczbę wad 
będzie on głęboko poprawiany. 
Widać było też, że poseł Sasin ma 
wyrzuty związane z trybem wpro-
wadzenia tego projektu i wie, że 
trzeba było to zrobić inaczej. Za 
trzy tygodnie ma się odbyć kolej-
ne spotkanie. Więc podchodzimy 
do tego z bardzo ostrożnym opty-
mizmem – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska.

Terminy 
Warto dodać, że warszawscy rad-
ni podjęli decyzję o przeprowa-
dzeniu w stolicy referendum 
w sprawie poszerzenia granic 
miasta i przyłączenia sąsied-
nich gmin. Referendum ma zo-
stać przeprowadzone 26 marca. 

Tymczasem Jacek Sasin, 
„twarz” pomysłu PiS-u chce, aby 
wybory samorządowe w 2018 r. 
odbyły się już w nowej metropo-
lii warszawskiej.

Podwarszawscy samorządow-
cy w najbliższy piątek (10 lute-
go) zbiorą się na konwencie gmin 
w Błoniu. 

Nasza sonda 
Kilka dni temu na portalu WPR24.
pl uruchomiliśmy specjalną son-
dę, w której można było odpowie-
dzieć na pytanie „Czy popierasz 
pomysł powiększenia Warszawy 
o sąsiednie gminy?”. Zdecydowa-
na większość, 78,7 proc. ankieto-
wanych wskazała „nie”. 21,3 proc. 
osób zaznaczyło „tak, uważam że 
to dobry pomysł”.

 [Współpraca EL, AS]
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W I A D O M O Ś C I 0303

Liceum ogólnokształcące w Nadarzynie 
ma ruszyć 1 września 2017 roku, jednak 
przed gminą stoją kolejne wyzwania

Reklama

złożyła stosowny projekt Po-
rozumienia w Starostwie Po-
wiatowym w Pruszkowie i jest 
gotowa do jego podpisania. 
Czeka na wyznaczenie termi-
nu przez starostę. Ze strony 
Gminy Nadarzyn nie ma żad-
nych przeszkód prawnych, ani 
formalnych żeby dotrzymać 
wszystkich ustawowych ter-
minów – wyjaśnia nam Janusz 
Grzyb, wójt Nadarzyna.

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N
Twórca największych 
sukcesów w historii  
polskiej piłki nożnej 
Kazimierz Górski mawiał, 
że „dopóki piłka w grze, 
wszystko jest możliwe”. 
Gmina Nadarzyn do końca 
walczyła o utworzenie 
liceum ogólnokształcącego 
przy ul. Żółwińskiej.  
Batalia zakończyła  
się sukcesem.

P o wielomiesięcznych 
rozmowach ze staro-
stwem powiatowym 
w Pruszkowie, zapa-

dła kluczowa decyzja. Podczas 
wtorkowej sesji (7 luty) rada po-
wiatu pruszkowskiego wyrazi-
ła zgodę na utworzenie liceum 
w Nadarzynie. Za było 26 osób, 
jedna wstrzymała się od głosu. 
– Co prawda to jest pierwszy 
krok do tego, żebyśmy mie-
li liceum, ale chciałabym bar-
dzo serdecznie podziękować 
wszystkim radnym za tę de-
cyzję. Myślę, że jako nadarzy-
nianie zrobimy wszystko, aby 
liceum powstało, miało swoją 
renomę i dorównywało lice-
om w powiecie. Cieszę się, że 

Starania gminy Nadarzyn zakończyły się powodzeniem

zadziałała siła argumentu, a nie 
argument siły – mówiła podczas 
sesji Agnieszka Kuźmicka, rad-
na powiatowa. 

Ale droga do sukcesu nie 
była usłana różami. W związ-
ku z reformą oświaty Nadarzyn 
chciał przemianować gimna-
zjum na liceum. Na taki krok 
potrzebował zgody starostwa. 
W ubiegłym roku gmina podję-
ła pierwsze starania, zbierano 
też głosy poparcia dla tej ini-

cjatywy. – Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom społeczności 
lokalnej Zarząd Powiatu Prusz-
kowskiego rozważa możliwość 
skierowania do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego uchwały w tej 
sprawie – napisał w grudniu 
starosta pruszkowski Maksym 
Gołoś do Janusza Grzyba, wój-
ta Nadarzyna.

Czas uciekał, a nadarzynia-
nie nie zamierzali bezczynnie 
czekać. Utworzono komi-
tet społeczny „Inicjatywa dla 
utworzenia Liceum Ogólno-
kształcącego w Nadarzynie”, 

który wziął na siebie ciężar 
rozmów ze starostwem, gmi-
ną i kuratorium, a także pro-
wadzenie konsultacji. Ideę 
utworzenia liceum przybliżo-
no również rodzicom podczas 
kolejnych spotkań. 

Powiat był przychylny inicja-
tywie, ale... odkładał utworze-
nie placówki. – Na przełomie 
2017/2018  po rozeznaniu sy-
tuacji, jaki wpływ na działania 
naszego systemu edukacji bę-
dzie miała reforma, powrócimy 
do tematu – powiedział pod-
czas styczniowego spotkania 
z przedstawicielami komitetu 
Krzysztof Rymuza, wicestaro-
sta pruszkowski. Zwolennicy 
liceum nie dawali za wygraną. 
Wicestarosta zapewnił, że za-
rząd powiatu jeszcze raz po-
chyli się nad sprawą.

Posługując się terminologią 
piłkarską, trzeba stwierdzić, że 
Nadarzyn „gryzł trawę” i „wal-
czył o każdą piłkę”. W końcu 
gmina przeprowadziła decy-
dującą akcję. Podczas nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy 
Nadarzyn (6 lutego) podjęto 
uchwałę w sprawie przyjęcia 
zadań dotyczących założenia 
i prowadzenia liceum. Wszyst-
ko działo się błyskawicznie. 
Kolejnego dnia powiatowi 
radni wydali zgodę na utwo-

rzenie liceum w Nadarzynie. 
– Biorąc pod uwagę nadrzęd-
ną wartość w postaci inicjaty-
wy społecznej zarząd powiatu 
pozytywnie zaopiniował pro-
jekt tej uchwały – poinformo-
wał Krzysztof Rymuza.

Liceum ogólnokształcące 
w Nadarzynie ma ruszyć 1 wrze-
śnia 2017 roku, jednak przed 
gminą stoją kolejne wyzwania. 
Do 31 marca konieczne jest pod-
pisanie porozumienia z powia-
tem pruszkowskim. Na jakim 
etapie jest załatwianie for-
malności? – Gmina Nadarzyn 

Wygrana bitwa o liceum
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promocja obowiązuje do 28-02-2017 r.

KARNAWAŁ
w Yuniversal Podlaski

532 575 594
GRATIS!Miejsce

postojowe

Tylko teraz: 
Kup mieszkanie

PRZYCHODNIA

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

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

ZAPRASZAMY PLACÓWKI DO WSPÓŁPRACY  

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

ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

MEDYCYNA  PRACY
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Jak już jesteśmy przy rekreacji, 
co z zalewem komorowskim?
– Dążymy do przejęcia kilku dzia-
łek wokół zalewu komorowskie-
go oraz jego uporządkowania. 
Chcemy się wesprzeć środkami 
zewnętrznymi i troszkę to potrwa. 
Chcemy zalew ucywilizować czyli 
wyczyścić, pogłębić i stworzyć do-

datkową infrastrukturę. Jest strefa 
rekreacji przy zalewie, ale trzeba 
uporządkować jeszcze zbiornik. 
Myślimy już o tego typu inwesty-
cjach, ale trudno mi powiedzieć 
czy zrealizujemy je za rok czy dwa. 

Wspólny bilet na ZTM. Czy się go 
doczekamy w Michałowicach? 
Pomijając oczywiście pomysł 
powiększenia Warszawy
– Jest szansa. Warunek jest taki, 
żeby ZTM miał spersonalizowany 
bilet. Ale nie dla posiadaczy, jak 

teraz, tylko dla nas gmin. Bo dziś 
nikt nie jest w stanie pokazać ilu 
mieszkańców Gminy Michałowice 
z niego korzysta. Nie chodzi o to, 
żeby wrzucać pieniądze do wspól-
nego worka, ale żeby płacić za swo-
ich mieszkańców. To ma podwójne 
działanie. Po pierwsze płacimy kon-
kretnie za mieszkańca, po drugie 

pozbędziemy się tej „szarej strefy” 
niezameldowanych. Ten przysta-
nek w Opaczy to sygnał dla War-
szawy, że nie mówimy „nie”, tylko 
chcemy współpracować. 

A co z pomysłem wielka  
Warszawa?
– Samorząd Gminy Michałowi-
ce: wójt i rada gminy wyrażają 
duże zaniepokojenie projektem 
ustawy metropolitalnej i sprze-
ciw wobec sposobu wprowadza-
nia zmian. Opowiadają się tym 

W Y W I A D
Co uznaje Pan za największy 
sukces ostatnich dwóch lat?
– Ciężko wymienić jedną rzecz. 
Po pierwsze ze względu na to, że 
dużo udało się zrobić, a po dru-
gie, że zacierają się już pewne 
ramy czasowe między kaden-
cjami. Tych sukcesów jest wie-
le. Od dofinansowania w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych, poprzez inwestycje 
oświatowe jak rozbudowa szkoły 
w Komorowie, po coraz prężniej 
działające świetlice. 

Największe osiągnięcie  
gminy to...
– Magazyn samorządowy 
„Wspólnota” przygotowuje roz-
maite rankingi, ale nie na pod-
stawie wybujałych kryteriów, 
tylko w oparciu o dane z Głów-
nego Urzędu Statystycznego. My 
jesteśmy w nich postrzegani ja-
ko bogata gmina, na Mazowszu 
plasujemy się na trzecim miej-
scu. Jeśli chodzi o wydatki in-
westycyjne poniesione w latach 
2010-2015 to zajmujemy pierw-
sze miejsce na Mazowszu. Z te-
go się cieszę bo to znaczy, że 
gmina rozwija się nie skokowo 
tylko równomiernie i na wyso-
kim poziomie. 

Trochę o inwestycjach. Gmi-
na może się pochwalić sporym 
dofinansowaniem z ZIT-u.
– To jeden z ogromnych sukce-
sów. My już część ścieżek ma-
my do refundacji, na większość 
pozostałych jest już gotowa do-
kumentacja projektowa i pozwo-
lenia na budowę. Otrzymaliśmy 
też dofinansowanie w formie re-
fundacji na wybudowany parking 
w Regułach. Jeszcze zrobimy 
m.in. stanowiska na rowery. 

Rowery w gminie są coraz  
popularniejsze...
– Z racji ZIT-u popularną i po-
trzebną sprawą są ścieżki rowe-
rowe. Chcemy zaprojektować je 
tak, żeby umożliwiły poruszanie 
się po całej gminie. W całość ma 
wpisać się również rower gmin-
ny. Choć na początku byłem do 
niego sceptycznie nastawiony, 
widzę że cieszy się dużym za-
interesowaniem. Fajnie, gdyby 
sąsiednie gminy również wpro-
wadziły taki system. 

Cieszy mnie, że gmina się rozwija
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Rozmowa z KRZYSZTOFEM GRABKĄ, wójtem Michałowic
samym kategorycznie za wycofa-
niem projektu spod obrad Sejmu 
i wstrzymaniem procesu legisla-
cyjnego prowadzonego w obecnym 
kształcie. Rozwiązania niosące tak 
ważne dla mieszkańców zmiany, 
dokonywane z pominięciem pro-
cesu konsultacji, przy braku infor-
macji na temat proponowanych  
rozwiązań, budzą nasz sprzeciw.

Temat, który wśród mieszkań-
ców budzi wiele emocji to bu-
dowa centrum handlowego 
w Regułach. A dokładniej pla-
ny budowy...
– Ten temat jest obecnie w za-
wieszeniu. Jako gmina przygo-
towujemy się do wprowadzenia 
poprawek do MPZP zleconych 
przez wojewodę. 

Reforma oświaty, jak odbije się 
ona na gminie?
– Nie zajdą tu bardzo istotne 
zmiany. Nie ulegną zmianie ob-
wody szkół, nie są przewidywa-
ne zmiany w sieci przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych. Na 
skutek wprowadzenia reformy 
Zespół Szkół w Michałowicach 
stanie się szkołą podstawową 
z oddziałami gimnazjalnymi, 
wygaszonymi w 2019 r., gimnazja 
w Komorowie i Nowej Wsi będą 
działać do wygaśnięcia w 2019 r.

A co z inwestycją Polskiej Agen-
cji Żeglugi Powietrznej, czyli bu-
dową jej siedziby? 
– Ogłosili konkurs na koncepcję 
tego przedsięwzięcia. Ja się cie-
szę z tej inwestycji, bo teren na 
którym ma powstać jest przewi-
dziany pod usługi. A dzięki tej in-
westycji nawet jeśli będzie więcej 
samochodów to osobowych, a nie 
np. ciężarówek firm logistycznych. 
Dodatkowo to prestiż dla gminy. 
Będzie się to wiązało z pewnymi 
utrudnieniami dla mieszkańców, 
ale zdecydowanie mniejszymi, niż 
gdyby teren był przeznaczony pod 
logistykę, a mogłoby tak być. 

Czas na odpoczynek w tym ro-
ku będzie?
– Planuję jakieś zagraniczne wa-
kacje z żoną. Niestety w Polsce 
nie ma urlopu, bo wszyscy mę-
czą telefonami. (śmiech)

Rozmawiała:
ANNA SOŁTYSIAK

G R O D Z I S K  M A Z . 
Mowa o kamerach 
zainstalowanych przed 
grodziskim tunelem  
w ciągu ul. Bałtyckiej. 
Zdaniem urzędników 
spełniają swoją rolę  
i nagrywają kierowców 
łamiących przepisy,  
a przy tym uszkadzających 
ograniczniki wysokości. 

P rzeprawa pod tora-
mi PKP w Grodzisku 
Mazowieckim zosta-
ła uroczyście otwar-

ta na początku września 2015 r. 
Ale jeszcze przed oddaniem jej 
do użytku pojawiło się jedno po-
ważne zastrzeżenie – wysokość. 
Z tunelu mogą skorzystać kie-
rowcy poruszający się pojazdami 
nie wyższymi niż 2,5 metra. Dla 
przykładu: karetki mieszczą się 

w przeprawie z trudem, a samo-
chody strażackie w ogóle. Nieste-
ty, wielu kierujących przecenia 
swoje możliwości lub też liczy na 
łut szczęścia, bowiem wielokrot-
nie dochodziło do sytuacji gdy 
ograniczniki, czyli żółto-czarne 
belki, były zrywane przez zbyt 
wysokie auta.

Aby zniechęcić kierowców do 
takich praktyk oraz posiadać do-
wód popełnionego wykroczenia 
grodziski magistrat zamontował 
przed tunelem kamery. Urządze-
nia działają w pełni i rejestrują 
każde zdarzenie. – Mamy czte-
ry kamery, które są absolutnie 

funkcjonalne. Monitoring na 
bieżąco obserwuje straż miej-
ska, która też przekazuje nam 
informacje. Od początku tego ro-
ku odnotowaliśmy około 20 zda-
rzeń gdy samochód uszkadzał 
ograniczniki. Niektóre pojazdy 
nawet zaklinowały się w tunelu 
– mówi nam Leszek Szczepanik, 
naczelnik wydziału Zarządzania 
Drogami Gminnymi w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Czy kamery pomagają ukarać 
niesfornych kierowców? – Tak. 
Na nagraniach doskonale widać 
m.in. numery rejestracyjne po-
jazdów. To działa w ten sposób, że 
my otrzymujemy ze straży miej-
skiej nagranie z danego zdarze-
nia. Dalej sprawa przekazywana 
jest policji, która podejmuje od-
powiednie czynności w tego typu 
sprawach. W zależności czym się 
kończy ta aktywność policji, my 

później przystępujemy do działa-
nia. To znaczy, albo kierowca jest 
ukarany mandatem i przyjmu-
je go, czyli przyznaje się do wi-
ny, albo nie przyjmuje mandatu 
i sprawa trafia do sądu. W pierw-
szym przypadku otrzymujemy 
informacje kto jest ubezpieczy-
cielem kierowcy, który popełnił 
to wykroczenie i wtedy nie ma 
problemu z wyegzekwowaniem 
pieniędzy. Nagranie, czyli dowód 
z tego zdarzenia jest tak ewident-
ny, że nie ma co dyskutować. 
Większość spraw kończy się tak, 
że kierowcy przyjmują mandat  
– odpowiada Szczepaniak. [SD]

Kamery spełniają 
swoją rolę
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– Od początku tego roku 
odnotowaliśmy ok. 20 zdarzeń gdy 
samochód uszkadzał ograniczniki. 
przed tunelem – mówi Leszek 
Szczepaniak

Sukcesów jest wiele.  
Od dofinansowania w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, poprzez inwestycje 
oświatowe, po coraz prężniej 
działające świetlice. 

4,2mln zł – tyle otrzymała gmina Grodzisk Mazowiecki w ramach dotacji z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

na adaptację zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne. Środki zostaną przezna-
czone na modernizację Willi Niespodzianka i Dworek Chełmońskich w Adamowiźnie. 

W I A D O M O Ś C I 4,2mln zł
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reklama

M I L A N Ó W E K
Strażnicy miejscy z Milanówka zła-
pali dwóch mężczyzn, którzy do-
konali nielegalnej wycinki drzew. 
Usłyszeli już zarzuty. W sobotnie 
(4 lutego) popołudnie funkcjona-
riusze straży miejskiej patrolowali 
rejon boiska Milan oraz teren ogród-
ków działkowych Malwa. W pewnej 

chwili w pobliskim lasku zauważy-
li dwóch mężczyzn, którzy wycinali 
drzewa. Obaj na widok patrolu rzu-
cili się do ucieczki. Na miejscu zo-
stały jednak narzędzia, którymi się 
posługiwali: piła spalinowa i siekie-
ra. Po krótkim pościgu mężczyź-
ni wpadli w ręce mundurowych. 

Nielegalnie wycięli 
drzewa. Wpadli

Okazało się, że zdążyli już wyciąć 
cztery brzozy o średnicy pnia od 
20 do 30 cm oraz o wysokości około 
5 m. Drzewa zostały pocięte i przygo-
towane do wywiezienia. Mężczyzn 
przekazano policji. Usłyszeli już za-
rzuty nielegalnego wyrębu drzew 
i kradzieży drewna.  [AS]  

reklamaARTYKUŁ SPONSOROWANY

N ajczęściej my kobiety 
właśnie z nowym ro-
kiem postanawiamy 

przemianę. Obiecujemy sobie, 
ze pójdziemy na kolejny kurs, 
rozpoczniemy naukę kolejnego 
języka, zadbamy o dietę,  kon-
dycje, itd. Najprościej mówiąc 
chcemy się zmienić. Często jed-
nak nasze postanowienia speł-
zają na niczym. Szybko tracimy 
zapal i motywacje a od czegoś 
trzeba zacząć. Pytanie od czego?

Otóż patrząc na życie kobiet, 
które przeszły Metamorfozę 
w Salonie Kasi Kurzaj Piękne 
Włosy widzimy bardzo duży 
wpływ ich zewnętrznej prze-
miany na ich życie. Wycho-
dzą z Salonu z podniesiona 
głową, pełną motywacji i na-
dziei. Zmieniają swoje życie 
–  Zmieniają Siebie. 

To tylko trzy godziny. W ta-
kim właśnie przedziale czasowym 

Nie bójmy się zmian. 
Zmiany w życiu są nam potrzebne

ma miejsce Metamorfoza. Pierw-
szym krokiem jest indywidual-
ne nadanie stylizacji włosów. 
Czyli strzyżenie z koloryzacją. 
Zanim to jednak nastąpi dla za-
pamiętania zmiany zalecane jest 
 tak zwane zdjęcie PRZED.

Po nadaniu kształtu i koloru 
włosom, mniej więcej po dwóch 
godzinach czas na makijaż. Jest 
on dobierany również indywi-
dualnie i trwa zazwyczaj około 

godziny. Po upływie trzech go-
dzin klientka zmienia się nie do 
poznania. Teraz pozostaje tylko 
zrobienie zdjęcia. 

Taka zewnętrzna przemia-
na jest także początkiem kolej-
nych życiowych przemian osób 
po metamorfozie..

„Zmień  Siebie”  to najlepsze 
hasło, które oddaje idee meta-
morfoz.

Polecamy!  

w Salonie Fryzjerskim Katarzyna Kurzaj Piękne Włosy 
Metamorfozy to codzienność

FUNPAGE:
https://www.facebook.com/
kkurzajpieknewlosy/about/

KATARZYNA KURZAJ
PIĘKNE WŁOSY
Pruszków ul. Hubala 7, Tel. 22 759 82 82

W salonie istnieje również 
możliwość skorzystania

z tańszych usług, wykonanych 
przez Młodszych Stylistów. 

Strzyżenie od 40 zł.
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowski magistrat szuka firmy, 
która zajmie się przebudową ul. Li-
powej. Stanowi ona dogodny dojazd 
do ul. Armii Krajowej. Kłopot w tym, 
że stan drogi jest fatalny – dziury, 
koleiny. Ale to się zmieni. Zostanie 
wymieniona nawierzchnia jezdni, 
pojawią się też ścieżka rowerowa 

oraz chodnik. Dodatkowo zaplano-
wano stworzenie 55 miejsc parkin-
gowych. Na ulicy Lipowej pojawi się 
też skrzyżowanie wyniesione, cho-
dzi o krzyżówkę z ul. Cegielnianą. 
Przebudowane zostanie również 
skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej. 
Zainteresowane firmy mogą składać 

Przetarg na przebudowę
ulicy Lipowej

oferty do 16 lutego. Po około mie-
siącu powinniśmy poznać zwycięzcę 
przetargu. Jest więc szansa, ze pra-
ce ruszą w kwietniu. Remont drogi 
ma zostać wykonany w ciągu sześciu 
miesięcy od podpisania umowy co 
oznacza, że „nową” ul. Lipową po-
jedziemy jeszcze w tym roku.  [AS]  

06

F o t o m i g a w k a

W al. Wojska Polskiego w Pruszkowie 7 lutego doszło do zde- 
rzenia aut. – Nie ma osób poszkodowanych. Zderzyły się dwa  
samochody osobowe, mazda i skoda – mówiła nam asp. Ka- 
rolina Kańka, rzecznik prasowy pruszkowskiej policji.  [AS]  
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M I L A N Ó W E K
W połowie stycznia 
Milanówek dołączył do 
grona miast, którym 
udało się w tym sezonie 
uruchomić lodowisko. 
Popularność tej zimowej 
atrakcji przerosła 
oczekiwania władz  
miasta-ogrodu.

T afla na terenie miej-
skiej pływalni przy 
ulicy Sportowej dzia- 
ła od nieco ponad 

trzech tygodni. Tylko w stycz-
niu ze ślizgawki skorzystało po-
nad 2,8 tys. osób. Lodowisko 
cieszy się więc sporym zainte-

resowaniem. – Lodowisko ma 
się dobrze, jeżdżący są zado-
woleni i już mnie pytają czy  
w przyszłym roku też będzie  
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka. – Jeśli 
nic się nie zmieni, to nie będę 
mieć wyjścia tylko zaspokoić te 

oczekiwania mieszkańców, bo 
rzeczywiście frekwencja prze-
szła nawet moje oczekiwa- 
nia – dodaje.

Duże zainteresowanie lo-
dowiskiem to dla władz mia-
sta także sygnał, że teren przy 
ul. Sportowej może być bardzo 
atrakcyjny. – Przygotowując się 
do dużej inwestycji, czyli za-
gospodarowania terenu miej-
skiego kąpieliska zależało mi na 
tym, aby sprawdzić czy ten te-
ren ma potencjał, czy ludzie bę-
dą z niego korzystać i lodowisko 
jest odpowiedzią „tak” – wy-
jaśnia Wiesława Kwiatkowska.

Na popularność milanowskiej 
ślizgawki nie wpłynęły relatyw-

nie wysokie opłaty za wstęp. Za 
bilet ulgowy zapłacimy 5 zł (6 zł 
dla dzieci spoza Milanówka), za 
normalny 7 zł (9 zł dla miesz-
kańców innych miejscowości). 
Dla porównania: w sąsiednim 
Brwinowie z lodowiska można 
korzystać za darmo. [EL]

Lodowisko cieszy się 
dużą popularnością

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

Tafla na ulicy Sportowej działa od nieco 
ponad trzech tygodni

Coraz bliżej budowy OBI
M I L A N Ó W E K

Magistrat prowadzi 
postępowanie „o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach” dla 
firmy Poderas, której 
udziałowcem jest Obi Group 
Holding. Chodzi o budowę 
wielkopowierzchniowego 
marketu na terenie  
po fabryce MIFAM.  

O możliwości pojawie-
nia się w mieście-
-ogrodzie dużego 
sklepu z materiała-

mi budowlanymi mówi się od 
dawna. Działkę przy ul. Kró-
lewskiej w grudniu 2015 r. z rąk 

syndyka przejęła firma Podemat, 
spółka również związana z sie-
cią Obi. Formalności niezbędne 
do rozpoczęcia budowy prowa-
dzi zaś wspomniana już firma 
Poderas, członek tej samej gru-
py specjalizujący się w realizacji 
projektów budowlanych.

Teraz przygotowania do za-
gospodarowania terenu po MI-
FAMIE wkroczyły w nową fazę. 
Pod koniec ubiegłego roku do 
milanowskiego urzędu mia-
sta wpłynął wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej. Władze 
Milanówka zapewniają jednak, 
że do zakończenia wszystkich 
formalności droga jest długa. – 
Sprawa toczy się swoim trybem, 

to nic nowego ani zaskakującego 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka.

Zanim zapadnie decyzja, głos 
w tej sprawie zabierą także Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny. Ile może to 
potrwać? – Znam takie przypadki, 
w których sprawy były załatwia-
ne z dnia na dzień i znam spra-
wy, kiedy to trwało lata. Ciężko 
więc powiedzieć – mówi bur-
mistrz Kwiatkowska.

Market Obi w Milanówku miał-
by mieścić się w dwukondygna-
cyjnym obiekcie o powierzchni 
6,2 tys. mkw., z parkingiem 
o wielkości 5 tys. mkw. [EL]

 Ewelina Latosek 
 

R E G I O N
Zarząd Transportu 
Miejskiego nie pozostawia 
złudzeń. Czas dojazdu do 
Warszawy po rozpoczęciu 
remontu podmiejskiej linii 
kolejowej wydłuży się,  
a największe obawy przy 
organizowaniu komunikacji 
zastępczej dotyczą 
drożności dróg  
dojazdowych do stolicy.

W racamy do tematu 
modernizacji szla-
ku kolejowego na 
odcinku Warsza-

wa Włochy-Grodzisk Mazowiecki. 
Przypomnijmy, że remont wymu-
si wstrzymanie ruchu pociągów 
po nitce podmiejskiej. Przestaną 
one jeździć już we wrześniu te-
go roku. O stan przygotowań do 
wyłączenia tego ważnego szla-
ku komunikacyjnego zapytaliśmy 
Zarząd Transportu Miejskiego, 
który do spółki z Kolejami Ma-
zowieckimi odpowiedzialny jest 
za zapewnienie dojazdu pasaże-
rom z naszego regionu. Odpowie-
dzi nie napawają optymizmem... 

– Przedsięwzięcie z pewnością 
będzie bardzo duże. Na pewno 
ważne będzie przeprowadze-
nie przetargów na usługi auto-
busowe, dopasowanie oferty do 
potrzeb pasażerów, szybkość re-
agowania na ewentualne sytuacje 
nieprzewidziane. W naszej ocenie 
największym ryzykiem jest „droż-
ność” układu drogowego, m.in. 
w przypadku nieprzewidzianych 
remontów, które mogłyby kolido-
wać z trasami autobusów, przede 
wszystkim poza Warszawą – mó-
wi nam Wiktor Paul z ZTM.

Nie ma też wątpliwości, że czas 
dojazdu do i z Warszawy wydłuży 
się. – Ze względu na przebieg li-
nii kolejowej, zapewnia ona naj-
szybszy transport. Pasażerowie 
muszą przygotować się więc na 
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Obawy przed remontem linii 447
Sprawa modernizacji szlaku kolejowego na odcinku 

Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki

to, że ich czas dojazdu wydłu-
ży się w stosunku do warunków 
dojazdu pociągiem. Najważniej-
sze dla nas jest takie przygoto-
wanie komunikacji zastępczej, 
aby pasażerowie nie mieli proble-
mów ze skorzystaniem z autobu-
sów, odpowiednia częstotliwość 
i rozkład jazdy – wyjaśnia Paul. 
– Należy jednak mieć na uwadze 
fakt, iż infrastruktura kolejowa 
ma swoją żywotność i okres jej 
remontu czy modernizacji jest 
czymś naturalnym, co trzeba 

wliczyć w cykl jej życia. Po mo-
dernizacji linii warunki korzy-
stania z komunikacji kolejowej 
znacznie się poprawią, szcze-
gólnie w zakresie infrastruktury  
peronowej – dodaje.

Jeden z pomysłów organizacji 
komunikacji w czasie remontu 
podmiejskiej linii kolejowej za-
kładał zachowanie ruchu na jed-
nym torze. W tej kwestii ZTM 
prezentuje stanowczą ocenę. – 
Utrzymanie ruchu kolejowego 
w układzie jednotorowym ma 

bardzo wiele mankamentów. Ta-
ka organizacja ruchu miała miej-
sce wielokrotnie przy pracach na 
linii nr 1 czy przy budowie przy-
stanku Ursus Niedźwiadek. Czę-
stotliwość połączeń jest znacznie 
zredukowana, rośnie ryzyko 
opóźnień i braku regularności 
kursowania pociągów. Doświad-
czenia w tym zakresie z lat 2013-
2015 są negatywne. Utrzymanie 
ruchu kolejowego i ułomnej 
oferty przewozowej spowodo-
wało duży odpływ pasażerów 

do innych środków transportu 
– tłumaczy przedstawiciel sto-
łecznego przewoźnika.

A na jakim etapie obecnie są 
przygotowania do uruchomienia 
komunikacji zastępczej? – Trwa 
ustalanie szczegółów w zakresie 
tras i przystanków. Prowadzone 
są wizje terenowe i konsultacje 
z samorządami. Strony (PKP PLK, 
SKM, KM, ZTM) finalizują poro-
zumienie dotyczące zasad finan-
sowania komunikacji zastępczej 
– zaznacza Wiktor Paul.

W ocenie ZTM największym ryzykiem  
jest „drożność” układu drogowego,  
m.in. w przypadku nieprzewidzianych 
remontów, które mogłyby kolidować  
z trasami autobusów 

R E G I O N
Ruszyła procedura 
zmiany Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 
Mazowieckiego.  
To ważna wiadomość  
dla gmin, które 
sprzeciwiają się 
lokalizacji linii 
wysokiego napięcia  
na swoim terenie. 

C hoć ostatnio spra-
wa budowy linii 
400 kV z Kozienic 
do Ołtarzewa nie-

co przycichła, to nadal jest to 
jedna z najbardziej kontrower-
syjnych inwestycji związanych  
z naszym regionem. Przypo-
mnijmy, że w październiku 
ubiegłego roku, po wielomie-
sięcznych protestach spo-
łecznych, spółka Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne rozwiązała 
umowę z wykonawcami przed-
sięwzięcia i zapowiedziała po-
wrót do konsultacji i dyskusji 
o lokalizacji potężnych słupów 
wysokiego napięcia.

Teraz ze swojej obietnicy 
wobec mieszkańców zaczęły 
wywiązywać się władze wo-
jewództwa, które już dawno 
zapowiedziały wprowadze-
nie zmian w Planie Zagos- 
podarowania Przestrzen-
nego. W dokumencie ujęto 
bowiem najbardziej opro-
testowany wariant przebie-
gu 400 kV. Marszałek Adam 
Struzik wydał obwieszcze-
nie o przystąpieniu do jego 
modyfikacji. – Wnioski do 
sporządzanego dokumentu 
w formie pisemnej albo za 
pomocą komunikacji elek-
tronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowa-
nym podpisem elektronicz- 
nym, w tym wnioski w postaci 
graficznej, należy składać do 
Mazowieckiego Biura Plano-
wania Regionalnego w War- 
szawie ul. Nowy Zjazd 1 00-
301 Warszawa lub na adres  
e-mail: zmianaplanu@mbpr.
pl w terminie do 31 lipca 2017 r.  
– czytamy w komunikacie.

A jak sytuacja wygląda 
z perspektywy inwestora, 
czyli PSE? W oficjalnym pi-
śmie jakie spółka wystosowa-
ła w odpowiedzi na pytania 
Społecznej Grupy Koordy-
nacyjnej Kozienice-Ołtarzew 
(skupiającej mieszkańców 
i stowarzyszenia przeciwne 
inwestycji) czytamy: – Nie 
jest znany obecnie ostateczny 
przebieg nowoprojektowanej 
linii 400 kV, a co za tym idzie, 
nie można dziś jednoznacznie 
określić punktów i miejsco-
wości przez które linia bę- 
dzie przebiegała. [EL]

400 kV  
w dobrym 
kierunku 



Karnawał i Walentynki

Reklama

jeszcze lepiej. W galeriach znaj-
dziemy również drogerie kosme-
tyczne. Tam nie tylko wyszukamy 
kosmetyki potrzebne do zrobienia 
makijażu. Te z nas, które chcą wy-
glądać wyjątkowo, a niestety nie 
mają zdolności do stworzeniu na 
swoim oku powabnego smoky-eye 
mogą skorzystać z usług wizaży-
stek. Dzięki temu nasz makijaż nie 
tylko będzie perfekcyjny, ale rów-
nież wytrzyma całonocną zabawę. 
Chwilę zajmie nam również zro-
bienie perfekcyjnego manicure. 
Jeśli chcemy mieć na paznokciach 
coś bardziej trwałego niż zwykły 
lakier to warto nie tylko zapisać 
się na wizytę w salonie kosme-
tycznym wcześniej, ale i zarezer-
wować nieco więcej czasu. 

Tych, którzy planują karnawa-
łową imprezę w domu w gronie 
znajomych zadowolą sklepy w któ-
rych można znaleźć płyty z mu-
zyką, dvd z filmami czy zabawną 
grę planszową. Bo kto powiedział, 
że każda impreza karnawałowa 
musi być głośna?

 Anna Sołtysiak 

W Y P R Z E D A R Z E
Luty to czas zabawy.  
Oprócz karnawałowych 
imprez mamy również 
Walentynki, które większość 
z nas celebruje wyjściem  
ze swoją połówką  
na kolację, do kina,  
czy teatru. Podpowiadamy  
jak przygotować się  
na wielkie wyjście, by  
olśnić swoim wyglądem.

C o zrobić gdy w sza-
fie mamy tylko gru-
be swetry, a z butów 
możemy wybierać je-

dynie między emu a zimowymi 
traperami? Okazuje się, że kar-
nawał to znakomity okres na za-
kupy! Choć za oknami śnieg to do 
większości sklepów w galeriach 
handlowych zawitały już kolekcje 
wiosenne. A tam znajdziemy pięk-
ne sukienki, wciąż ciepłe ale już 
nie tak grube eleganckie płaszcze 

Szaleństwo w karnawale  
i na... zakupach

znajdziemy iście karnawałowe 
szpilki. Modne będą te broka-
towe, zarówno w kolorach złota 
i srebra. Jeśli nie jesteśmy zwo-
lenniczkami „błyskotek”, to mo-
żemy wybrać klasyczną czerń. 
Buty w tym kolorze nie tylko bę-
dą pasować do każdej stylizacji, 
ale posłużą nam dłużej niż na tą 
jedną imprezę. 

Jeśli wielkie wyjście macie za-
planowane na dzień zakupów to 

oraz apaszki, które mogą okazać 
się idealnym uzupełnieniem sty-
lizacji. Co więcej w wielu centrach 
handlowych z okazji Walentynek 
przygotowano liczne promocje. 
To natomiast oznacza, że na nowe 
ubrania nie wydamy fortuny. War-
to dodać, że i panowie również  
mają w czym wybierać. 

Wiosenne kolekcje zawita-
ły również do butików z obu-
wiem. Na sklepowych półkach 
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P R E Z E N T Y
Idealny upominek 
walentynkowy nie musi 
kosztować fortuny. 
Wystarczy odrobina 
fantazji i... czujne oko  
na wyprzedażach. 

Święto zakochanych na 
dobre zadomowiło się 
w naszym kalenda-
rzu. Wręcz nietaktem 

jest, jeśli tego dnia swojej dru-
giej połówce nie okażemy spe-
cjalnych względów. Najwyższy 
czas pomyśleć więc o odpowied-

nim prezencie. Ten nie musi być 
bardzo drogi, albo nadzwyczaj 
efektowny. Ważne, aby świad-
czył o naszym zaangażowa- 
niu i uczuciach. 

Co zatem wybrać? Gigantycz-
ne pluszowe misie, choć wyglą-
dają uroczo w scenach z komedii 
romantycznych, niekoniecznie 

sprawdzają się w prawdziwym 
życiu. Panowie, którzy nie chcą 
ryzykować wpadki, powinni pa-
miętać, że nie ma lepszego i bar-
dziej odpowiedniego prezentu na 
tę okazję niż klasyczna biżuteria. 
Nie musi być droga, ani wysadza-
na diamentami. Czasem może 
być to zwykła zawieszka do bran-
soletki w kształcie, który będzie 
przywodził na myśl ukochanego. 

Zdecydowanie trudniejsze 
zadanie mają panie. Wachlarz 
możliwości jest bowiem spory, 
a – wbrew pozorom – męski gust 
bywa trudniejszy do zaspokojenia 

niż kobiecy. Tu z pomocą mogą 
przyjść wyprzedaże i specjalne 
walentynkowe promocje, organi-
zowane w coraz większej liczbie 
sklepów. Warto pamiętać także, że 
dobra książka lub kolekcjonerskie 
wydanie płyty ulubionego arty-
sty to prezenty zawsze udane, nie 
tylko na Walentynki. [EL]

Gdzie znaleźć idealny 
prezent na Walentynki 

Najwyższy czas pomyśleć o odpowiednim 
prezencie. Nie musi być bardzo drogi,  
albo nadzwyczaj efektowny 
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PRZEJAZDY RODZINNE PODCZAS 
FERII ZIMOWYCH 2017 R.

Z przejazdów tych może korzystać 
osoba dorosła, która nie posia-
da indywidualnych uprawnień do 
przejazdów ulgowych odbywają-
ca przejazd z dzieckiem, które nie 
ukończyło 16 roku życia. 

Osoba ta może wówczas wykupić 
dla siebie i dla dziecka jednorazowe 
bilety „tam” lub „tam i z powrotem” 
według taryfy ulgowej 50%, albo na-
być w kasie biletowej bilet jedno-
razowy wg taryfy ulgowej 50% dla 
siebie i bilet jednorazowy dla dziec-
ka zgodnie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów ro-
dzinnych przysługuje we wszystkich 
pociągach przewidzianych w rozkła-
dzie jazdy WKD.

dokumenty potwierdzające te upraw-
nienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” moż-
na korzystać:
• od godz. 15:00 dnia 10 lutego 2017r. 

(piątek)
• do godz. 24:00 dnia 26 lutego 2017r. 

(niedziela)
Oferta „Przejazdy rodzinne” obo-

wiązuje w okresie ferii zimowych 
w województwie mazowieckim, ja-
ko województwie właściwym dla lo-
kalizacji siedziby spółki. Terminy ferii 
ogłasza Minister Edukacji Narodowej 
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego 
– Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.).

• Kasa biletowa dokonuje na bile-
tach dla osoby dorosłej i dla dziec-
ka adnotacji: „Przejazd rodzinny” 
i potwierdza ją datownikiem kasy.

• Podróżny, który nabył bilet na prze-
jazd w punkcie uprawniającym do 
sprzedaży biletów na linię WKD do-
konuje samodzielnie wpisu „prze-
jazd rodzinny” na bilecie.

Osoba dorosła powinna posiadać 
przy sobie dokument stwierdzają-
cy wiek dziecka 

Jeżeli osoba dorosła odbywa prze-
jazd z więcej niż jednym dzieckiem, 
powinna dla pozostałych dzieci na-
być bilet zgodnie z przysługującymi 
im uprawnieniami oraz posiadać 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie ferii 
zimowych 2017 r. wprowadza tzw. „ przejazdy rodzinne”.

Artykuł sponsorowany

na ulicy jest bardzo intensywny. 
Jeżdżą samochody osobowe oraz 
ciężarowe tzw. TIR. Ulica ta już 
po dwóch miesiącach uległa de-
gradacji (zapadają się studzien-
ki, tworzą się dziury). Mój dom 
podlega nieustannym wstrzą-
som głównie podczas przejazdu 
ciężkich samochodów ciężaro-
wych. Nie chcę nawet myśleć co 

będzie dalej. Koniec remontu 
sierpień 2017 – czytamy w ma-
ilu nadesłanym przez Edwarda.

Władze Pruszkowa podkre-
ślają, że będą walczyć o remont 
ul. Partyzantów. – Chcemy, że-
by wykonawca na Al. Jerozolim-
skich po zakończeniu prac od 
razu wyremontował ulicę Par-
tyzantów – mówi wiceprezy-
dent Andrzej Kurzela.

A co z ciężarówkami? Andrzej 
Kurzela: – Chcąc nie chcąc, muszą  

jakoś wjechać do miasta. W rejo- 
nie objazdów są dwa duże sklepy.

Drogowcy podkreślają, że or-
ganizacja ruchu uzyskała wszyst-
kie wymagane opinie. – W kwestii 
objazdu to w trakcie opracowy-
wania czasowej organizacji ru-
chu wykonawca uzyskał zgodę 
lokalnego samorządu na ruch 
samochodów ciężarowych  

ul. Partyzantów, stąd brak zna-
ku zakazu. Zgodnie z organiza-
cją ruchu od strony Grodziska 
samochody ciężarowe kierowa-
ne są autostradą, zaś od strony 
Warszawy samochody mogą po-
ruszać się ul. Partyzantów – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Nie ma zatem co liczyć na to,  
że z ulicy Partyzantów znikną  
ciężarówki...

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Takie tytułowe pytanie 
zadają sobie mieszkańcy 
ul. Partyzantów, którą 
poprowadzony został 
objazd remontowanego  
odcinka Al. Jerozolimskich. 
Chodzi im o ciężarówki, 
które każdego dnia 
poruszają się tą drogą.

Z godnie z pierwotnymi  
zapowiedziami dro-
gowców w trakcie za-
mknięcia „wąskiego 

gardła” w Al. Jerozolimskich sa- 
mochody ciężarowe jadące  
w kierunku Grodziska miały być 
kierowane na objazd autostra-
dą A2. Natomiast te, które miały 
dojechać do Pruszkowa powinny 
jeździć przez Pęcice i ul. Armii 
Krajowej w Pruszkowie. Tak wy-
tyczono zalecane objazdy.

Niestety, ciężarówki poru-
szają się też ul. Partyzantów. 
Tymczasem droga nie jest przy-
stosowana do takiego natężenia 
ruchu. Codziennie w godzinach 
szczytu stoi tu sznur aut. Takie-
go obciążenia nie wytrzymują 
podziemne instalacje. Na prze-
łomie roku na ul. Partyzantów 
zaczął zapadać się kanał cie-
płowniczy, który wyremonto-
wano w trybie ekspresowym.

Ciężkie samochody dają się 
również we znaki mieszkań-
com.– Jestem mieszkańcem 
Pruszkowa. Mój dom znajduje 
się przy ul. Partyzantów. Ulica ta 
stała się częścią objazdu remon-
towanego odcinka dw 719. Ruch 

Gdzie znak zakazu 
dla ciężarówek?
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Władze Pruszkowa podkreślają, że będą 
walczyć o remont ul. Partyzantów   

Sznur samochodów daje się we znaki  
mieszkańcom ulicy Partyzantów

R E G I O N
Ferie zimowe tuż, tuż. 
Dzieci z województwa 
mazowieckiego 
rozpoczynają zimowy 
wypoczynek już  
13 lutego. Policjanci 
przypominają  
o możliwości 
skontrolowania 
autokarów. 

W yjazdy na zimo-
wiska zaczną się 
już w ten piątek.  
Jeśli chcecie mieć  

pewność, że stan techniczny 
autokaru, którym będzie po-
dróżować wasze dziecko jest 
odpowiedni poproście o po-
moc policjantów. Podobnie jak 
w ubiegłych latach w czasie fe-
rii mundurowi będą prowa- 
dzić kontrole.

Funkcjonariusze ruchu dro-
gowego sprawdzą czy auto-
kar jest sprawny technicznie, 
wykonają przegląd ogumie-
nia (kontrola bieżnika), skon-
trolują limit czasu jazdy. 
Policjanci sprawdzą również 
trzeźwość kierowcy.

– Kontrole będą odbywały 
się w stałym punkcie kontro-
lnym w Grodzisku Maz. przy 
ul. Chełmońskiego 33. Aby taka 
kontrola mogła być wykonana, 
organizator wyjazdu powinien 
z odpowiednim wyprzedze-
niem przysłać do KPP w Gro-
dzisku Mazowieckim informację 
o potrzebie sprawdzenia, z po-
daniem terminu i godziny pla-
nowanego odjazdu i swoimi 
danymi kontaktowymi. Każdy 
kierujący po przeprowadzo-
nej kontroli otrzyma protokół 
z jej przebiegu – zaznaczają  
grodziscy policjanci.
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Na terenie powiatu prusz-
kowskiego też będzie dzia-
łał punkt kontrolny. Zostanie 
uruchomiony na parkingu przy 
Tesco w Piastowie w godzinach 
od 6.30 do 7.00 w dniach od  
11 do 26 lutego. Dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie będzie przyjmo-
wał zgłoszenia kontroli telefo-
niczne tel. (22) 604 62 13.

Jednocześnie na stronie www.
bezpiecznyautobus.gov.pl można 
sprawdzić, czy autokar, którym 
planowana jest podróż, posia-
da aktualne badania techniczne 
i ważne ubezpieczenie OC. [AS]

Poproś o kontrolę autokaru 

spotykają się dyrektorzy, po-
tem nauczyciele, a na koniec 
rodzice. My postanowiliśmy 
sprawdzić, na co kuratorium 
chce zwrócić uwagę kadry kie-
rowniczej szkół.

Podczas wtorkowego (7 lute-
go) spotkania mowa była m.in. 
o najważniejszych datach we 
wdrażaniu zmian w systemie 
edukacji, o powołaniu w kura- 
torium specjalnego zespołu,  
procedurze zmiany szkoły 6-let-
niej w 8-letnią oraz o wygasza- 
niu gimnazjów. Dyrektorzy usły- 
szeli informacje dotyczące pod-
stawy programowej i wprowa-
dzenia nowych przedmiotów, 
w tym doradztwa zawodowego.

Przedstawiona została też... 
instrukcja (?) jak zwalniać na-
uczycieli. To najbardziej zaska-
kująca część prezentacji, bowiem 

jeszcze kilka tygodni temu mi-
nisterstwo edukacji zapewniało, 
że grono pedagogiczne nie ucier-
pi na wprowadzanych zmia- 
nach. Tymczasem podczas spot- 
kania w Piasecznie przedstawi-
ciele kuratorium poinformo-
wali dyrektorów o następującej 
ścieżce: Nauczycielowi można 
zaproponować redukcję eta-
tu lub przejście w tzw. stan 
nieczynny (to 6-miesięczny 
okres zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia 
zasadniczego, po jego upły- 
wie następuje rozwiązanie sto-
sunku pracy). Jeśli nauczyciel 
nie wyrazi zgody ani na jedną  
ani na drugą ewentualność, 
wówczas otrzymuje 3-miesięcz-
ne wypowiedzenie z końcem  
roku szkolnego. [EL]

R E G I O N
Ruszył cykl spotkań 
przedstawicieli 
Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty 
z dyrektorami szkół, 
nauczycielami i rodzicami. 
We wtorek o reformie 
oświaty w placówkach 
na terenie powiatów 
piaseczyńskiego  
i grodziskiego mowa była 
w Szkole Podstawowej  
nr 1 w Piasecznie. 

Spotkania mają charak-
ter informacyjny, ich 
celem jest uspokoje-
nie obaw, wyjaśnienie 

głównych założeń reformy. Od-
bywają się one według usta-
lonego schematu. Najpierw  
z przedstawicielami kuratorium 

Doradzają w sprawie reformy i... zwolnień

P I A S T Ó W
Policjanci zatrzymali dwie osoby  
w związku z włamaniami do miesz-
kań i domów na terenie Piastowa. 
Jedna z nich przyznała się do za-
rzucanych czynów.  – Zatrzymaliśmy 
dwie osoby. Kobiecie przedstawili-
śmy dwa zarzuty dotyczące włamań, 
do których się przyznała. Mężczyzna 

został przesłuchany w charakterze 
świadka w trybie art. 183 k.k. – mó-
wi asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. Kobieta przyznała się 
do włamań na ul. Dworcowej i Mo-
niuszki w Piastowie. Jakiś czas temu 
mieszkańcy sami ostrzegali się przed 

Przyznała się 
do włamań

złodziejami na facebookowej grupie. 
– Zamykajcie się na klucz! Mieszkam 
w takim miejscu, że większość moich 
sąsiadów to ludzie starsi, a złodziej 
jak się łatwo domyślić robi wcześniej 
rozeznanie (pisownia oryginalna  
– przyp. red.) – napisała jedna z in-
ternautek. [SD]  
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Ostatnim razem gdy poruszaliśmy 
ten temat informowaliśmy, że rewi-
talizacja Parku Miejskiego w Pod-
kowie nie dojdzie do skutku. Jednak 
w budżecie na ten rok pojawiła się 
kwota 100 tys. zł na wspomniany 
park. Skąd ta kwota i na jaki cel zwią-
zany z Parkiem Miejskim zostanie 

przeznaczona? – Złożyliśmy wniosek 
na pielęgnację pozostałych drzew, je-
śli wszystko dobrze pójdzie i nam się 
to uda, rozpoczniemy jakieś inwesty-
cje w tym roku. Będzie to ok. 3 tys. 
drzew, dotacja wynosi 90 proc. – mó-
wi Artur Tusiński, burmistrz Podko-
wy. Mieszkańcy, którzy mieli nadzieję, 

Co z Parkiem 
Miejskim?

że rewitalizacja parku rozpocznie się 
w tym roku muszą jednak jeszcze po-
czekać. – Niestety na ten rok nie ma 
takich programów dofinansowań 
w tym wymiarze. Dlatego czekamy. 
Sam staw to byłoby ok. 1,7 mln zł, 
więc warto byłoby tę dotację do-
stać – zaznacza Tusiński. [SD]  

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn prZygotowywany i reDagowany prZeZ Gminę Michałowice. ReDakcja WPR nie ponosi oDpowieDZialności Za jego treść.

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

Rewitalizacja Gminy Michałowice

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

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

Rewitalizacja obszarów będących w sta-
nie kryzysowym to proces, który wymaga 
zintegrowanych działań wielu podmio-
tów na rzecz lokalnej społeczności, prze-
strzeni i gospodarki. Przyczyniając się tym 
samym do trwałego ożywienia obszaru. 

W trakcie spotkań, za pomocą fi szek pro-
jektowych, mieszkańcy zgłosili do progra-
mu rewitalizacji Gminy Michałowice między 
innymi tereny zabytkowego parku w Regu-
łach i zbiornika retencyjnego w Komorowie. 
Rewitalizacja tych terenów ma polegać na 

ich odbudowaniu, tak aby były przyjazne dla 
całego lokalnego społeczeństwa, stając się 
miejscem aktywizacji społecznej, rekreacji 
i wypoczynku. Z kolei jednym z przy-
kładów projektów społecznych zgłoszo-
nych przez mieszkańców do Programu 
jest kampania edukacyjna dla mieszkań-
ców w zakresie ochrony środowiska 
i zasad ekologii. Zakłada ona organizację cy-
klu warsztatów, prelekcji w zakresie ochro-
ny 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 funkcjono-
wania obszarów kryzysowych. Jednak aby 
tak się stało potrzebna będzie aktywność 
i wysoki stopień zaangażowania miesz-
kańców gminy, przedsiębiorców, organi-
zacji pozarządowych, lokalnych liderów 
w działania prowadzone w ramach pro-
cesu rewitalizacji. 

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.

 

Zapraszamy społeczność gminy do 
współtworzenia Programu. 

Aktualnie na stronach Gminy Micha-
łowice www.michalowice.pl znajduje się 
projekt dokumentu pt. „Lokalny Program 
rewitalizacji dla Gminy Michałowice na 
lata 2016-2023”, z którym wszyscy zain-
teresowani mogą się zapoznać. Uwagi 
do jego treści można zgłaszać na okre-
ślonym formularzu, który jest dostępny 
na ww. stronie internetowej, do 20 lute-
go 2017 r. za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: rewitalizacja@michalowice.
pl lub dostarczając w oryginale (w wer-
sji papierowej) bezpośrednio do Urzę-
du Gminy Michałowice, pokoje: 108, 126.

Projekt pn. „Lokalny Program Rewi-
talizacji dla Gminy Michałowice na lata 
2016-2023” współfi nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz 
z budżetu państwa.

•	 części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar I
•	 części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar II
•	 części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn 
– Obszar I, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I, obejmujący obszar planu w obrębie 
Wypędy w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy - oś istniejącej ul. Sokołowskiej;
2) od wschodu - oś istniejącej ul. Kwietniowej, a następnie wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;
3) od południa - południowa granica administracyjna obrębu Wypędy;
4) od zachodu - zachodnie granice administracyjne obrębu Wypędy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego do 24 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 7 marca 2017 r. o godz. 
15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn 
– Obszar II, w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2016 r. zawiadamiam  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II, obejmujący obszar planu w obrębie Wypędy w Gminie 
Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy –  odcinek po granicy użytku gruntu od zachodniej do wschodniej granicy działki nr ew. 97, dalej wschodnie 

granice działek nr ew.: 97, 184, 103/2, 104/10, 104/8, 104/2, a następnie północne granice działek nr ew.: 98/6, 99/6, 100/6, 
101/6 i 102/6;

2) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 102/6;
3) od południa – południowe granice dziełek nr ew.: 102/6, 101/6, 100/6, 99/6, 98/6, 98/3, 99/3, 100/3, 101/3, 102/3 i 106;
4) od zachodu – linia przebiegająca w odległości 5,0 m na wchód od istniejącej osi ul. Kwietniowej, zgodnie z rysunkiem planu,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego do 24 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 7 marca 2017 r. o godz. 
14.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
 
 

3. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn 
– rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej 
Obwodnicy Warszawy, obejmujący obszar planu w obrębie Jaworowa w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica administracyjna obrębu  Jaworowa;
2) od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa ;
3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;
4) od zachodu - oś istniejącej ul. Dalekiej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego do 24 marca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 8 marca 2017 r. o godz. 
15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne  
– Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. 
Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie 
pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 7 kwietnia 2017 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt 
Gminy Raszyn.        

Z up. Wójta Gminy
 Zastępca Wójta, mgr Michał Kucharski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RASZYN  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

OgłosZenie
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Sandra B. i Denis D. odpowiedzą za 
kradzież wózka dziecięcego warte-
go 850 zł. Za to przestępstwo mo-
gą trafi ć do więzienia nawet na pięć 
lat. 23-latka i jej 31-letni kompan 
upodobali sobie dość nietypową 
rzecz. We wrześniu ubiegłego roku 
z jednej z grodziskich ulic ukradli... 

wózek dziecięcy. Po otrzymaniu 
zgłoszenia policjanci szybko usta-
lili sprawców przestępstwa. Sandra 
B. i Denis D. zdążyli jednak wyjechać 
za granicę. Gdy wrócili trafi li w ręce 
policji. Zebrany materiał dowodo-
wy pozwolił na postawienie wspo-
mnianej dwójce zarzutów kradzieży. 

„Połakomili” się 
na dziecięcy wózek

Wartość dziecięcego wózka wyce-
niono na 850 zł. Sandra B. i Denis 
D. przyznali się do dokonania kra-
dzieży. Od obojga zabrano pienią-
dze, które zostały zabezpieczone 
na poczet kary. Za kradzież 23-latce 
i 31-latkowi grozi kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności. [AS]  

Reklama

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 10 lutego 2017r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „W.Witosa 1” 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr VII/31/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - „W. Witosa 1” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lutego 2017r. do  
20 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8,  
pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą 
na stronie internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 20 marca 2017r. w Miejskim Klubie Sportowym „Piast”,  
Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2017 
roku. Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą 
na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3,  
w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353  
z późn. zm.) wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 
sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ustawy - należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 
roku. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; 
pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa

OgłosZenie

G R O D Z I S K  M A Z .
Dla tych, którzy aktywnie 
lubią spędzać czas Klub 
BIEGI Grodzisk Mazowiecki 
przygotował specjalną 
propozycję. 12 lutego 
o godz. 11 w Izdebnie 
Kościelnym odbędzie się 
3. Grodziski Bieg Par. 

Z akochani będą mieli 
do pokonania dystans 
5 km. Odbędą się też 
biegi towarzyszące: 

Bieg Serc (1 km), Bieg Singli (10 km) 
oraz nordic walking „Marsz 
Miłości” (5 km).

Problemem mogą być ujemna 
temperatura i śnieg, ale biega-
czom to nie przeszkadza. – Nie 
boimy się żadnej pory roku. Dla 
sportowców warunki atmosfe-
ryczne nie stanowią przeszko-
dy. Wystarczy się odpowiednio 
ubrać – zapewnia Wojciech Cy-
nowski, prezes Klubu BIEGI Gro-
dzisk Mazowiecki.

Organizatorzy przewidzieli 
200 miejsc na imprezę, której 

główny punkt stanowi 3. Gro-
dziski Bieg Par. Zainteresowa-
nie jest ogromne, bo na cztery 
dni przed startem zapisało się 
ponad 170 osób! – Prowadzili-
śmy rejestrację internetową, ale 
to tylko jedna z możliwości. Każ-
dy może zapisać się w biurze za-
wodów, nawet w dniu imprezy! 
Wszystkich gorąco zapraszamy 
– zachęca Cynowski.

Na najlepszych w poszcze-
gólnych kategoriach czeka-
ją puchary i statuetki. Każdy 
uczestnik może liczyć na pa-
miątkowy medal. – Cieszy-
my się, że biega z nami coraz 
więcej osób. Imprez w regio-
nie przybywa, a nasze zawody 
ciągle budzą zainteresowanie. 
Podczas 3. Grodziskiego Biegu 
Par dla najlepszych przygoto-
waliśmy nagrody. Uczestnicy 
dostaną również po medalu. Nie 
zabraknie gorących napoi, które 
przydadzą się przed i po biegu. 
Planujemy fajną rozgrzewkę dla 
wszystkich – mówi prezes gro-
dziskiego klubu. [JM]

Biegi pełne miłości
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N A D A R Z Y N
Choroba pokrzyżowała 
życiowe plany Kuby. 
26-latek z Nadarzyna 
zmaga się z nowotworem 
wewnętrznych dróg 
żółciowych wątroby. 
Aby skutecznie walczyć 
z chorobą, niezbędne 
jest wsparcie fi nansowe. 
Pomóżmy Kubie!

K uba Brzeczkow-
ski ma pasje i plany 
życiowe. Cieszył się 
z każdego dnia i ro-

bił wszystko, żeby dążyć do re-
alizacji swoich celów. 26-latek 
uwielbia sport, muzykę, w wol-
nych chwilach lubi pisać tek-
sty i wiersze. Kuba podjął studia 
magisterskie w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Szczęście się do 
niego uśmiechnęło, bo dostał się 
na wymarzony staż. Wszystko 
układało się po myśli Kuby, jed-
nak coraz częściej zaczął odwie-
dzać gabinety lekarskie.

Z czasem usłyszał diagnozę: 
nowotwór wewnętrznych dróg 
żółciowych. W jednej chwili ży-
cie 26-latka uległo diametralnej 
zmianie. Musiał zawiesić stu-
dia, żeby każdego dnia walczyć 

z ogromnym bólem. Choroba 
osłabiła Kubę, schudł ponad 
20 kilogramów.

Od lekarzy usłyszał, że che-
mioterapia nie przynosi efek-
tów i trudno znaleźć sposób na 
chorobę. – Dwa tygodnie temu 
Kuba wyszedł ze szpitala. Szuka-
my różnych opcji aby mu pomóc 
i kontynuować leczenie. Wysła-
liśmy jego badania do Hambur-
ga i Londynu – mówi nam Adam 
Słowik, wujek Kuby. – To fanta-
styczny chłopak. Bardzo weso-
ły, aktywny i otwarty. Ciągle coś 
robił, jeździł i poznawał świat, 
grał w koszykówkę, studio-
wał – dodaje.

Dalsze leczenie 26-latka jest 
kosztowne. Rodzina i przyja-
ciele Kuby proszą o wsparcie. 
Liczy się każdy, nawet najmniej-
szy dar.

Wpłat można dokonywać na 
konto Stowarzyszenia „Do-
rośli dla dzieci” ul. Chrob-
rego 4, 63-500 Ostrzeszów; NIP:
514-025-50-91; Nr rachunku 
bankowego: 47 1020 1055 0000 
9802 0110 8893; Nr rachunku 
w systemie IBAN: PL47102010
550000980201108893; Bank: 
PKO BP; Kod BIC (Swift): BPKO-
PLPW; Z dopiskiem: „Dla Kuby 
Brzeczkowskiego”. [JM]

Kuba potrzebuje 
pomocy
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Przeszkodą pieniądze
B R W I N Ó W

Gmina Brwinów 
unieważniła przetarg na 
drugi etap przebudowy 
ul. Armii Krajowej. Oferty 
przewyższały środki 
zarezerwowane przez 
magistrat na inwestycję. 
Co dalej? 

Pierwsze podejście do 
drugiej części prac na 
Armii Krajowej magi-
strat zrobił w ubiegłym 

roku. Zgłosiła się tylko jedna fi r-
ma. Oferent za realizację zada-
nia zażądał 1,2 mln zł, a gmina 
miała w kasie ponad 850 tys. zł. 
Brwinów uznał, że z inwestycją 
można poczekać.

W styczniu ogłoszono na-
stępny przetarg. Do urzędu 
wpłynęło pięć ofert, ale prze-
kraczały kwotę przygotowa-
ną przez gminę. Najniższa 

propozycja wiązała się z koszta-
mi rzędu ok. 944 tys. zł, a zare-
zerwowane środki to ponad 864 
tys. zł. Gmina uznała, że nie bę-
dzie dokładała brakującej kwo-
ty i unieważniła postępowanie. 
– Ogłosimy kolejny przetarg – 
mówi nam Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Kwestią zasadniczą jest ter-
min wykonania przebudowy 
ul. Armii Krajowej. Planowa-
no, że prace zakończą się naj-
później w wakacje. Kosiński: 
– Ostateczny termin jest nie-
zagrożony. Myślę, że ok. 20 lute-
go otworzymy oferty. Podpisanie 
umowy nastąpi na początku 
marca i za chwilę ruszą pra-
ce, więc wszystko powinno się 
udać. Inny scenariusz nie wcho-
dzi w grę, przecież od września 
zamknięta będzie linia kolejo-
wa, co wpłynie na zwiększenie 
ruchu na drogach. [JM]



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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 ► Podnajmę stanowisko manicure/

/pedicure kosmetyczce 
tel. 502 036 239 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA 
RENCISTY W Pruszkowie 
600 009 700 

 ► Pracownik ochrony Grodzisk 
Mazowiecki- 13,00zł brutto, 
515 088 941 

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

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię Kierowcę kat. C. 
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 działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 
694127292 

 ► Tanio dom 535 487 338  

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

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

Auto-moto – kupię

 ► 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 

Sprzedam

 ► Magiel 535 487 338 

Usługi

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331

 ► 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 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

Dam pracę

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

 ► ELEKTRYK –AUTOMATYK 
– PRODUKCJA MASZYN 
PAKUJĄCYCH –PĘCICE MAŁE 
K/JANEK 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu 

 ► 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 sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie 
obiektu Tesco Piastów 
al. Tysiąclecia 7, wynagrodzenie 
płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 789127639 

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

 ► Fryzjerkę,Kosmetyczkę Brwinów 
607052845 

 ► Osobę do sklepu w Pruszkowie 
882 555 333 

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

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje o ogłoszonym przetargu pisemnym nieograniczonym 
na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości, położonej przy  
ul. Warszawskiej 36 w Milanówku, na czas oznaczony do 5 lat. 
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w dniach od 30.01.2017 r. 
do 01.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy  
ul. Kościuszki 45 i przy ul.  Spacerowej 4, jest również dostępne  
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl)  
w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”.
Oferty w przetargu można składać do dnia 01.03.2017 r. 

W&J Wiśniewski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 
Toyoty Motor Poland zatrudni na stanowisko: 

PRACOWNIK MYJNI RĘCZNEJ 
Wymagania: 

prawo jazdy kategorii B 
Oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@toyota-wisniewski.pl

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.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 788 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 
26 stycznia 2017 roku przez Radę Miejską w Pruszkowie uchwały Nr XXVII.293.2017 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki”.
Informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu określonego 
w niniejszej uchwale Rady Miejskiej, będzie sporządzany wspólnie z terenem 
określonym w uchwale Nr IX.76.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod jednobrzmiącym tytułem Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki”. 
Obszar sporządzanego planu dotyczy terenu położonego w Pruszkowie i obejmującego 
część działek ew. nr 30/1 i 30/2 oraz działki ew. nr 356, 357 i 36 z obrębu 21. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do 
planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków  
ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 3 marca 2017 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 
pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z . z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania  
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, 
obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona 
jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego 
w pok. nr 70 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do 
przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
3 marca 2017 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 
14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko 
lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39  
ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa. 

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2117 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Michałowicach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1), na okres od dnia 10  lutego 2017 r. 
do dnia 2 marca 2017 r., został wywieszony wykaz nr 1/2017 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę i w najem. 

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl (BIP) 
oraz na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy 

Nadarzyn został zamieszczony 
wykaz nieruchomości położonych 

w Nadarzynie, przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę.

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

 ► 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 



R E K L A M A
Piątek, 10 LUTEGO 2017

szczegółowy harmonogram działań: www.pruszkow.pl

Od 4 lutego do 17 marca 2017 roku 
mieszkańcy, którzy ukończyli 14 lat 
mogą zgłaszać propozycje projektów

2 180

Pruszków czeka na Twoje pomysły!
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