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M I C H A Ł O W I C E
1 marca przed warszawskim 
sądem odbędzie się pierwsza 
rozprawa dotycząca roszczeń 
trojga spadkobierców 
Barbary Grocholskiej, którzy 
za ziemie utracone na mocy 
tzw. reformy rolnej żądają 
w sumie aż pół miliarda 
złotych odszkodowania. 

Mowa tu tylko o troj-
gu krewnych daw-
nej właścicielki „Dóbr 
Ziemskich Michało-

wice”. Szacuje się, że podobne rosz-
czenia może mieć w nawet 10 osób. 

Daje to astronomiczną kwotę. – Gi-
gantyczne pieniądze. W pierwszej 
chwili byliśmy w szoku. Okazuje się 
jednak, że krążące od jakoś czasu
w eterze szacunki na poziomie 
półtora miliarda dla wszystkich 
spadkobierców mogą okazać się 
prawdziwe – mówi nam Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice.

Przedmiotem marcowej rozpra-
wy będzie „zawezwanie do pró-
by ugodowej”. Przekładając język 
prawniczy na bardziej zrozumia-
ły to procedura zmierzająca do 
zawarcia porozumienia w kwe-
stii zapłaty należności. Uznaje się 
ją za rozmowy „ostatniej szansy” 
przed użyciem bardziej radykal-
nych środków prawnych. Stroną CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

wezwaną do ugody jest skarb pań-
stwa (w tym wypadku Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda 
Mazowiecki i Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego) oraz gminy Mi-
chałowice i Raszyn. Te podmioty 
łącznie na rzecz każdego z trojga 
uczestniczących w sprawie spad-
kobierców miałyby zapłacić po 
168 mln zł. W sumie ponad pół mi-
liarda złotych. Dla porównania: 
tegoroczny budżet gminy Micha-
łowice to 120,5 mln zł. Nie star-
czyłoby nawet na spłatę jednego 
z trojga roszczeniodawców... 

Czy w tej sytuacji gminie grozi-
łoby bankructwo? – Nie. Ta olbrzy-
mia kwota nie rozłoży się po równo 
między gminy i skarb państwa, ta 

procedura będzie trwała. W tej 
chwili zbyt wcześnie aby mówić 
o tym, jakie dokładnie mogą być 
to sumy – uspokaja wójt Grabka. 
Nie kryje jednak swojej ostrej oce-
ny całej tej sytuacji. – Żądania są 
gigantyczne i nie wiadomo dlacze-
go wciąga się w to mieszkańców, 
dlaczego gmina w ogóle jest w to 
zamieszana. Patrząc na to zdrowo-
rozsądkowo wydaje się, że to powin-
no dotyczyć tylko skarbu państwa. 
Pół miliarda złotych to dla skarbu 
państwa dużo mniejsze obciążenie 
niż dla gminy. W końcu parę lat już 
od wojny minęło i to powinno być 
uporządkowane – zaznacza.

Pół miliarda za Michałowice?

R E G I O NW Y W I A DM I L A N Ó W E K

Turczynek nadal czeka 
na lepsze czasy  3

Prezydent Andrzej Duda 
z wizytą w Raszynie  4

Nowy rozkład jazdy 
i przygotowania 
do remontu 447   2

Wojska Polskiego 
zaczyna się sypać?  9

Podaruj 1 proc. 
małej Jagodzie  10

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI2 4  L U T E G O  2 01 7  ( N R  3 9 4 ) WWW.WPR24.PL

Bilans wychodzi 
na plus   4

Sprawa roszczeń spadkobierców dawnej właścicielki „Dóbr Ziemskich Michałowice”  



– Żądania są gigantyczne i nie wiadomo dlaczego wciąga się w to mieszkańców, 
dlaczego gmina w ogóle jest w to zamieszana. Patrząc na to zdroworozsądkowo 
wydaje się, że to powinno dotyczyć tylko skarbu państwa. Krzysztof Grabka, wójt Michałowic, 
o roszczeniach spadkobierców Barbary Grocholskiej
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R E G I O N
Za niecałe trzy 
tygodnie zacznie 
obowiązywać 
nowy rozkład jazdy 
Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej. 
Uwzględniono w nim 
zmiany wynikające 
z rozpoczęcia 
przygotowań do 
modernizacji linii 
podmiejskiej.

Wzwiązku z praca-
mi moderniza-
cyjnymi prowa-
dzonymi przez 

zarządcę infrastruktury PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. od 
12 marca do 10 czerwca 2017 r. 
zmieni się rozkład jazdy po-
ciągów Kolei Mazowieckich. 
Rozpoczną się prace związane 
z remontem na odcinku War-
szawa Włochy – Grodzisk Ma-
zowiecki – informuje Donata 
Nowakowska, rzecznik praso-
wy Kolei Mazowieckich.

Co to oznacza w praktyce? 
– 4 maja rozpocznie się pierw-
szy etap prac związanych z re-
montem odcinka Warszawa 
Włochy-Grodzisk Mazowiec-
ki. Zamknięty zostanie tor nr 
1 w układzie dalekobieżnym, 
w związku z czym pociągi da-
lekobieżne będą kursowały po 
jednym czynnym torze oraz po 
torach podmiejskich. Spowo-
duje to zmianę godzin kurso-
wania pociągów podmiejskich, 
ale żadne połączenia nie zo-
staną odwołane – zaznacza 
rzecznik KM.

modernizacji będą przejezdne 
trzy tory. Tak jak już wcześniej 
informowaliśmy, prace przy-
gotowawcze potrwają od maja 
do września – zaznacza Karol 
Jakubowski z biura prasowe-
go PKP PLK.

Przypominamy, że najtrud-
niejsza część modernizacji 
szlaku między stacjami War-
szawa Włochy-Grodzisk Ma-
zowiecki ma rozpocząć się we 

wrześniu tego roku. Wówczas 
podmiejska nitka kolejowa zo-
stanie całkowicie zamknięta, 
a pasażerów nie będą wozić po-
ciągi, ale autobusowa komuni-
kacja zastępcza. [EL]

(Na str. 6 czytaj też 
„WKD planuje kolejne remonty”)
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Roszczeniami, w tym dochodze-
niem odszkodowania, objętych 
jest ponad 130 hektarów gruntów 
na osiedlach Michałowice i Gro-
cholice. Teren ten przed II woj-
ną światową należał do Barbary 
Grocholskiej i został znacjona-
lizowany na mocy tzw. reformy 
rolnej z 1948 roku (zwanej dekre-
tem Bieruta). 

Przypadek Michałowic pod 
tym względem przypomina re-
prywatyzację o której od kilku 
lat głośno jest także w Warsza-
wie. Kontrowersje budzi nie tylko 
fakt, że nie ma zgodności co do 
uznania praw własności sprzed 
spornego dekretu (pojawiają 
się argumenty, że tereny te przy-
najmniej w części zostały roz-
parcelowane i sprzedane przez 
rodzinę Grocholskich jeszcze 
przed wywłaszczeniem), ale także 
to, że obecnie jest to teren gęstej 
zabudowy rodzinnej, znajdują się 
na nim m.in. szkoła (na zdjęciu), 
biblioteka, ważne dla komunikacji 
drogi. Konsekwencje zwrotu tego 
terenu „w naturze” trudno sobie 
wyobrazić. Zgodnie jednak z po-
wtarzanymi publicznie deklara-
cjami, spadkobiercom Barbary 
Grocholskiej nie chodzi o od-
zyskanie gruntów, lecz właśnie 
o odszkodowanie. Pierwszym 
krokiem do jego uzyskania ma 
być rozprawa 1 marca. 

Do działań trojga krewnych 
dawnej właścicielki odniosło 
się już Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W ocenie resor-
tu procedowanie roszczeń jest 
przedwczesne, bo nie zakończyło 
się rozpatrywanie skarg kasacyj-
nych na decyzję Wojewódzkiego 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pół miliarda 
za Michałowice?

Sądu Administracyjnego. Chodzi 
o wyrok z września ubiegłego ro-
ku. Uznano w nim zasadność mi-
nisterialnej decyzji z 2013 roku, 
która otworzyła drogę do repry-
watyzacji Michałowic. O kasację 
wyroku WSA wniosły gminy Mi-
chałowice i Raszyn, a także Adam 
Bodnar, Rzecznik Praw Obywa-
telskich. Jego zdaniem repry-
watyzacja w Michałowicach jest 
sprzeczna z zapisami Konstytucji, 
a choć orzeczenie z 1948 r. rażą-
co naruszało prawo, nie można 
stwierdzić jego nieważności. 

Sprawą jeszcze w marcu zaj-
mie się Naczelny Sąd Admini-
stracyjny. Sęk jednak w tym, że 
droga prawna obrana obecnie 
przez spadkobierców Barbary 
Grocholskiej ma charakter cy-
wilny. 1 marca sąd może, ale nie 
musi uznać argumentu o trwają-
cej procedurze kasacyjnej. 

Jakie stanowisko przed roz-
prawą ma gmina Michałowi-
ce? – Przychylamy się do opinii 
ministerstwa. Odwołaliśmy się 

od decyzji Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i czekamy na 
rozpatrzenie naszej skargi – za-
znacza wójt Krzysztof Grabka.  
– W ogóle nie powinniśmy być 
stroną w tej sprawie, bo pozyska-
liśmy te grunty w dobrej wierze. 
Czujemy się ofi arami niedopre-
cyzowań i złych rozwiązań praw-
nych – dodaje. 

A to niejedyna batalia, któ-
rą mają przed sobą Michałowi-
ce. W kolejce czeka już następne 
„zawezwanie do próby ugodo-
wej”. Tym razem wystąpiło o nią 
10 osób, również krewnych Bar-
bary Grocholskiej. Chodzi aż 
o 1 mld 180 mln zł. Sprawę pod 
koniec marca będzie rozpatry-
wał pruszkowski sąd rejonowy. 

Ratunkiem dla samorządów, 
które tak jak Michałowice bory-
kają się z roszczeniami repry-
watyzacyjnymi byłoby ustawowe 
uregulowanie zasad zwrotu lub 
wypłaty odszkodowań dla osób 
dotkniętych „dekretem Bieruta”. 
Mimo, że o ustawę gminy upomi-
nają się od lat, nadal nie została 
ona przyjęta. 

– Jak widać są ważniejsze spra-
wy. Teraz drzewa, wcześniej me-
tropolia warszawska. Być może 
z metropolii powinienem się cie-
szyć, bo wówczas te gigantyczne 
kwoty odszkodowań rozłożyłyby 
się na więcej podmiotów. To oczy-
wiście żarty, choć muszę przy-
znać, że wcale nie jest mi w tej 
sprawie do śmiechu – mówi wójt 
Krzysztof Grabka.
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Przypominamy, że najtrudniejsza część 
modernizacji szlaku między stacjami 
Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki 
ma rozpocząć się we wrześniu 

Reklama

Nowy rozkład jazdy 
i przygotowania do remontu 447

Będzie to pierwszy etap prac 
przygotowawczych do rozpo-
częcia modernizacji linii nr 447. 
– Obiekty które wymagają do-
datkowego zabezpieczenia 
w trakcie modernizacji to przej-
ścia podziemne na stacjach: 
Warszawa Włochy, Warszawa 
Ursus, Piastów, Parzniew (no-
wobudowana w ramach moder-
nizacji), Milanówek oraz nowe 
przejście pieszo-rowerowe 

w Brwinowie. Prace przy ich 
zabezpieczeniu będą odbywa-
ły się dwoma dwumiesięcznymi 
etapami (dwa razy po dwa mie-
siące). Prace nie wpłyną na ruch 
pociągów dalekobieżnych. Przez 
cały czas robót przygotowują-
cych, do najważniejszej części 

G R O D Z I S K  M A Z .
Nieoczekiwane pozytywne 
skutki burzy wokół 
pomysłu włączenia 
podwarszawskich gmin 
do stolicy. Jej pokłosiem 
jest w Grodzisku... pomysł 
budowy pierwszego 
publicznego żłobka. 

I nformację o genezie tego 
postulatu podał grodzi-
ski urząd gminy. – Ustawa 
metropolitalna wywołała 

wiele dyskusji na temat zakresu 
oferty świadczonej przez gminę 
Grodzisk Mazowiecki. Miesz-
kańcy zwrócili uwagę, że w Gro-
dzisku nie ma gminnego żłobka. 
Dlatego też burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego przed-
stawi radnym propozycję wy-
budowania nowej placówki. 
Wstępnie planowana lokalizacja 
to ul. Górna. Rozpoczęcie in-
westycji w 2018 roku – czytamy 
w komunikacie zamieszczonym 
na stronie internetowej grodzi-
skiego magistratu.

Grzegorz Benedykciński za-
powiada zgłoszenie jeszcze 
kilku innych pomysłów. – Ko-
lejne propozycje, które będą 
przedstawione radnym to par-
king podziemny oraz szko-
ła muzyczna przy Placu Króla 
Zygmunta. W obecnej Szkole 
Muzycznej, która znajduje się 
w Dworku Skarbków powsta-
łoby muzeum. W związku z tym, 
iż Szkoła Muzyczna zajmie tylko 
część budynku będą przepro-
wadzone konsultacje społeczne 

na zagospodarowanie pozosta-
łej części – wyjaśniają grodzi-
scy urzędnicy.

Sesja rady miasta odbędzie 
się po feriach zimowych. Nie-
wykluczone, że na posiedzeniu 
przyjęte zostanie także ofi cjalne 
stanowisko wobec planów po-
szerzenia granic Warszawy m.in. 
o Grodzisk Mazowiecki. W zależ-
ności od rozwoju sytacji władze 
gminy biorą także pod uwagę 
możliwość rozpisania w tej spra-
wie referendum. [EL]

Gminny żłobek? Za rok
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Sprawa roszczeń spadkobierców dawnej 
właścicielki „Dóbr Ziemskich Michałowice”

Panu

Grzegorzowi Kozłowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ojca
składa

Rada i Zarząd oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie.

Ogłoszenie
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Turczynek nadal 
czeka na lepsze czasy

 Seweryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K 
Ten zabytkowy kompleks 
willi położony jest na 
terenie Milanówka. 
Niestety od wielu lat 
niszczeje... Gdy rok temu 
podejmowaliśmy temat 
władze miasta widziały 
szansę na przywrócenie 
świetności willom  
w partnerstwie  
publiczno-prywatnym.  
Czy coś zmieniło się  
od tamtej pory?

W ielu mieszkańców 
patrzy na te oka-
załe zabudowania 
z pewną dozą no-

stalgii. – O robi pan zdjęcia tym 
pięknym willom! Nie ma komu 
się nimi zająć, szkoda gadać...  
– powiedział jeden z napotka-
nych przechodniów. Inni rów-
nież nie szczędzili negatywnych 
wypowiedzi. I trudno się dziwić, 
bo Turczynek to ponad stuletni 
obiekt (powstał w latach 1904-
1905) składający się z dwóch willi 
wybudowanych przez Wilhelma 
Wellischa i Jerzego Meyera. Na-
tomiast projektantem był Dawid 
Lande pochodzący z Łodzi. 

Turczynek położony jest na 
granicy trzech miast-ogrodów: 
Brwinowa, Milanówka i Pod-
kowy Leśnej, na dużej zalesio-
nej działce o powierzchni 10 ha. 
Wille wyposażone są w instala-
cje wodno-kanalizacyjne, gazowe 
i energię elektryczną. Co cieka-
we, obiekt jest monitorowany.

W 2008 rok stał się własno-
ścią Milanówka. Ówczesny 
burmistrz, Jerzy Wysocki zde-
cydował się wystawić cały teren 
z nieruchomościami na sprze-
daż, cena wynosiła niemal 9 mln 
zł. Ale próby te zakończyły się 
fiaskiem. Po wyborach samo-
rządowych w 2014 r. nowym 
burmistrzem została Wiesława 
Kwiatkowska, która zapowiada-
ła przerwanie „turczynkowego” 
impasu. W ubiegłym roku usły-
szeliśmy, że ratunkiem dla za-
bytkowych nieruchomości miało 

być partnerstwo publiczno-pry-
watne (PPP).

W ubiegłym roku Minister-
stwo Rozwoju ogłosiło konkurs, 
w którym można było otrzymać 
wsparcie przy przygotowaniu 
projektów PPP. Turczynek zo-
stał do niego zgłoszony. Jakie 
zmiany zaszły od tamtej po-
ry? – Od pół roku znajdujemy 
się liście rezerwowej Minister-
stwa Rozwoju. Co ciekawe, ża-
den zgłoszony tam projekt nie 
wystartował. Nie czekając na 
to czy się uda przygotowaliśmy 
z własnych środków taki mate-
riał, który pozwoli nam wyjść na 

rynek – mówi burmistrz Mila-
nówka Wiesława Kwiatkowska. – 
Pierwszy etap mamy już za sobą. 
Zgłosiły się wstępnie cztery fir-
my, które są potencjalnie zain-
teresowane. Cały czas mówimy 
o potencjale, a nie jakiś konkre-
tach. Nie ukrywam, że jest też 
dużo firm, które są zaintereso-
wane tym tematem i, nazwę to 
w cudzysłowie, kręcą się koło 
Turczynka. Natomiast jako ta-
kich konkretów jeszcze nie ma. 
Niestety partnerstwo publiczno-
-prywatne to długa droga. Ale 

Kiedy i jak zostanie zagospodarowany zabytkowy kompleks?

przygotowujemy się już do ko-
lejnego etapu – kontynuuje bur-
mistrz miasta-ogrodu.

Zmieniły się też nieco pomy-
sły na zagospodarowanie terenu.  
– Koncepcja, czyli memoran-
dum informacyjne dla przed-
sięwzięcia, które wymagało od 
nas ministerstwo miało kon-
kretne założenia. Na razie mamy 
centrum sportowo-rekreacyjne, 
z zapleczem rehabilitacyjnym 
i odnową biologiczną. Ale to co 
jest zapisane w koncepcji to jest 
jeden z wariantów. Powiedzmy, 
że najmilej widziany. Rynek de-
cyduje i jak się znajdzie klient, 

który będzie miał inne pomysły 
to może się zgodzimy – wyjaśnia 
burmistrz Kwiatkowska.

Wcześniej mówiono, że na 
terenie Turczynka znalazło-
by się centrum konferencyjno-
-wypoczynkowe, a także SPA. 
Te propozycje nadal są możli-
we do zrealizowania. Szkoda, że 
nie wiemy kiedy dokładnie wille 
odzyskają dawny blask. Możemy 
mieć tylko nadzieję, że nie będzie 
za późno na ratowanie tego pięk-
nego kompleksu, który z biegiem 
czasu coraz bardziej niszczeje.
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ul. Główna 104, 05-806 Granica
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P R U S Z KÓ W
Władze Pruszkowa 
oficjalnie odebrały czek 
na niebagatelną kwotę 
15,4 mln zł. To wysokość 
dofinansowania na parkingi 
„parkuj i jedź”, które 
powstaną m.in. przy ulicach 
Sienkiewicza i Waryńskiego.

P ieniądze nie tylko do 
Pruszkowa, ale to mia-
sto jest największym 
beneficjentem dofi-

nansowania. – W siedzibie Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w Warsza-
wie prezydent Pruszkowa Jan 

Starzyński uczestniczył w uro-
czystości symbolicznego pod-
pisania i odebrania czeku na  
15,4 mln złotych. Kwota przezna-
czona jest na budowę czterech 
parkingów w systemie „Parkuj 
i Jedź” w Pruszkowie, Piastowie 
i Michałowicach – informuje 
pruszkowski urząd.

– Lwią część otrzyma lider 
projektu, czyli Pruszków. Inwe-
stycja realizowana przez miasto 

warta 17 mln złotych, przy wspar-
ciu finansowym w wysokości  
13,7 mln złotych, przewiduje po-
stawienie parkingu wielopozio-
mowego przy ulicy Sienkiewicza 
na 392 auta i 72 rowery. Parking 
naziemny powstanie po drugiej 
stronie torów kolejowych przy 
ulicy Waryńskiego. Tu zaparku-
je 110 samochodów i sto rowerów. 
Mieszkańcy będą mogli z nich  
korzystać już latem przyszłego  
roku – czytamy w komunikacie.

Obecnie kompletowana jest 
dokumentacja projektowa obu 
parkingów, które mają pojawić 
się w Pruszkowie. Korzystanie 
z nich ma być bezpłatne. [EL]

Czek na 15 mln odebrany
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Turczynek to ponad stuletni  
obiekt (powstał w latach  
1904-1905) składający się z dwóch 
willi wybudowanych przez Wilhelma 
Wellischa i Jerzego Meyera
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Sieć dróg wciąż nie jest gotowa, 
choć był to pomysł jeszcze Pana 
poprzednika, a dzisiejszego wo-
jewody mazowieckiego Zdzisła-
wa Sipiery...
– To właśnie jedno z potknięć, 
o których wcześniej wspomnia-
łem. Plan miał być gotowy już 
w ubiegłym roku. Dopiero roz-
strzygnęliśmy, jaka firma go wy-
kona. Mamy opóźnienie, ponieważ 
cały proces był poprzedzony 
szczegółową analizą, rozmowa-
mi i konsultacjami. Przyznam 
szczerze, że nie doszacowaliśmy 
tego, jak złożony to jest problem 
i jak wielu jest interesariuszy te-
go systemu, który chcemy zbu-
dować. Chciałbym wypracować 
dobrą sieć dróg powiatowych. Jej 
jakość jest najważniejsza, choćby 
nawet kosztem opóźnienia.

Doczekamy się w końcu komu-
nikacji międzygminnej organi-
zowanej przez powiat? To wasze 
zadanie, a tymczasem gminy sa-
me biorą to na swoje barki.
– W budżecie zarezerwowali-
śmy symboliczną kwotę 30 tys. 
zł. Chcemy przygotować wstęp-
ny dokument, który pozwoli nam 
usiąść przy stole z gminami i po-
rozmawiać na ten temat. Bardziej 
jednak widzimy się w roli koor-
dynatora, a nie organizatora. Wy-
syłaliśmy sygnały do gminnych 
włodarzy w tej sprawie, ale nie 
będziemy się w tych sprawach 

narzucać. Chcemy stworzyć coś 
wspólnie. Wiem, że najlepiej by-
łoby mieć jeden system trans-
portowy, jeden bilet, identyczne 
autobusy i jeszcze tak się poro-
zumieć z Warszawą, by wszyst-
ko było kompatybilne. Tylko że 
do tanga trzeba dwojga, a w tym 
wypadku sześciorga plus powiat. 

Czy dzieje się coś w kontekście 
rozbudowy Szpitala Powiato-
wego?
– Cały czas rozmawiamy z Sa-
morządem Województwa Mazo-
wieckiego na temat współpracy, 
a nie konkurowania w tym za-
kresie. Natomiast jeśli chodzi 
o bliższe ruchy odnośnie jakie-
goś konsorcjum, to nie mamy na 
chwilę obecną elementu, którym 
moglibyśmy się już pochwalić. Co 
do samego Szpitala Powiatowego 
i planów jego rozbudowy, to po 
prostu liczymy pieniądze. Sytu-
acja tej placówki leczniczej nie jest 
dobra. Jeśli mówimy o rozwoju to 
musimy zobaczyć jak ten szpital 
można wyprowadzić na prostą. 
Czekamy również na ogłoszenie 
sieci szpitali. Wszystkie znaki na 
niebie i ziemi wskazują, że my się 
do tej sieci dostaniemy. Większe 
plany inwestycyjne będziemy mo-
gli zrobić dopiero, gdy będziemy 
mieli świadomość tego, jak się za-
kontraktujemy i czy się znajdzie-
my w tej sieci. Dziś nie jesteśmy 
w stanie powiedzieć nic odnośnie 

W Y W I A D
Za nami połowa tej kadencji sa-
morządów. Pan z powodu zmian 
ma za sobą niewiele ponad rok 
na fotelu starosty. Jak Pan oce-
nia ten czas?
– Poprzednik bardzo wysoko za- 
wiesił poprzeczkę, więc utrzy-
manie tego poziomu jest wyzwa-
niem. Na szczęście mam wokół 
siebie profesjonalistów. To lu-
dzie z doświadczeniem, którzy 
starają się mnie wspierać w każ-
dym możliwym obszarze. Udaje 
nam się z powodzeniem realizo-
wać zaplanowany budżet, i choć 
mamy pewne potknięcia, to nie-
zmiennie odważnie stawiamy 
sobie kolejne wyzwania. Odpo-
wiadając jednak wprost na pyta-
nie mogę powiedzieć, że po roku 
bilans wychodzi zdecydowanie 
na plus.

Z czego po roku urzędowania jest 
Pan szczególnie zadowolony?
– To trudny wybór. Wszystko jest 
bowiem bardzo złożone, a jeszcze 
częściej połączone. Jeśli jednak 
mam wskazać jedną rzecz i być 
przy tym w pełni obiektywny, to 
będzie to liceum im. Tomasza 
Zana. To nasza największa in-
westycja. Na budowę nowej sie-
dziby liceum przeznaczyliśmy 
najwięcej pieniędzy, a co waż-
niejsze prace idą zgodnie z har-
monogramem. Szkoła zostanie 
na pokolenia, wyjdą z niej ludzie, 
którzy będą budować nasze spo-
łeczeństwo, społeczność Prusz-
kowa. Realizację tej inwestycji 
mogę określić jako sukces swój 
i zarządu. 

Budowa Zana ma się zakończyć 
w tym roku. Czy są jeszcze inne 
zadania, które możemy określić 
jako sztandarowe?
– Nie chciałbym stawiać jednego 
zadania czy inwestycji nad inny-
mi. Bardziej zwróciłbym uwagę na 
zasadę, którą chcemy stosować. 
Niezwykle istotne jest to, żeby in-
westycje miały wymiar ogólno-
powiatowy. Chciałbym, żebyśmy 
przez następne dwa lata, czyli do 
końca kadencji zawsze wydawali 
pieniądze na inwestycje drogo-
we w oparciu o trzy kryteria: plan 
sieci dróg powiatowych, party-
cypację samorządów w kosztach, 
poprawę komfortu i bezpieczeń-
stwa jazdy.

Bilans wychodzi na plus
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Rozmowa z MAKSYMEM GOŁOSIEM, starostą pruszkowskim
inwestycji. Dobrym okiem go-
spodarza patrzy na nasz szpital 
wojewoda mazowiecki, a nowy dy-
rektor placówki ma nam nieba-
wem przedstawić plan naprawczy. 
Myślę, że to będzie swego rodzaju 
drogowskaz na przyszłość.

Projekt nowelizacji ustawy 
o ustroju miasta stołecznego 
Warszawa potocznie nazywa-
ny „Warszawa 33+” oznaczał-
by niejako likwidację powiatu 
pruszkowskiego. Jak Pan, z per-
spektywy starosty, ocenia ten po-
mysł, jego plusy i minusy?
– Trudno odpowiedzieć w dwóch 
zdaniach, niemniej jednak może-
my przyjąć, że duży zawsze może 
więcej. Jeżeli powiat pruszkow-
ski byłby elementem składowym 
metropolii warszawskiej to auto-
matycznie stałby się częścią naj-
bogatszego samorządu w kraju. 
Kwoty i ta siła finansowa powiatu 
warszawskiego – o ile oczywiście 
ustawa zostanie uchwalona i pod-
pisana przez Prezydenta –  z pew-
nością mogłaby przełożyć się na 
poprawę infrastruktury w powie-
cie. Przykładem jest choćby „pasz-
kowianka”, która traktowana jako 
inwestycja realizowana w ramach 
metropolii warszawskiej miała-
by znacznie ważniejszy status niż 
gdyby patrzeć na nią z punktu wi-
dzenia całego Mazowsza. Tym sa-
mym środki na nią, jej przebieg 
i kompatybilność z istniejącą sie-
cią drogową będzie traktowana 
z większą uwagą. Nie można za-
pominać, że w tej chwili nie roz-
mawiamy o tym, jak ta zmiana 
mogłaby mieć wpływ na gminy, 
bo tu rzeczywiście jest wiele pytań 
na które potrzebujemy odpowie-
dzi, ale myślę, że my w metropolii 
już de facto żyjemy i istniejemy. 
Wiedzą o tym tysiące mieszkań-
ców Pruszkowa i innych miejsco-
wości, którzy codziennie jeżdżą 
do Warszawy uczyć się, praco-
wać czy po prostu spędzać czas. 
Teraz chodzi tylko o to, żebyśmy 
wspólnie ustalili takie warunki ko-
ordynacji i współpracy, aby to się 
pozytywnie odbiło na mieszkań-
cach wszystkich powiatów wokół 
Warszawy, którzy na dzień dzi-
siejszy już żyją w metropolii war-
szawskiej.

Rozmawiała:
ANNA SOŁTYSIAK
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20 tys. – tyle osób kliknęło przycisk „Lubię to” na fanpage'u naszego portalu WPR24.pl prowa-
dzonym w serwisie społecznościowym Facebook. Każdego miesiąca nasz portal notuje blisko 

2 mln odsłon, a ta liczba stale rośnie. Na WPR24.pl znajdziecie codziennie newsy komunikacyjne, 
samorządowe, sportowe i kulturalne.
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R A S Z Y N
Prezydent Andrzej Duda 
podpisał nowelizację 
ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 
Uroczystość odbyła się 
w firmie Walform, która 
mieści się na terenie 
gminy Raszyn. 

O potrzebie ochrony 
interesów mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

mówiło się od dłuższego cza-
su. Na taką konieczność zwracali 
uwagę przedstawiciele Związku 
Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców. W końcu inicjatywa trafi-
ła na ścieżkę legislacyjną. – Ona 
się zmaterializowała w postaci 
pisemnego wniosku złożonego 
do mnie jako prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w czasie 

Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Pałacu Pre-
zydenckim w czerwcu zeszłego 
roku. Po krótkiej analizie zdecy-
dowałem, że rzeczywiście abso-
lutnie uzasadnione jest to, aby 
taki prezydencki projekt został 
w sejmie złożony. Spotkał się on 
z akceptacją, także ze strony Mi-
nisterstwa Rozwoju, za co bar-
dzo dziękuję – mówił podczas 
wystąpienia Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że 
99,8 proc. wszystkich przed-
siębiorców w Polsce stanowią 
mikro, małe i średnie firmy. 
Właśnie w jednej z nich Andrzej 
Duda złożył podpis pod usta-
wą. Głowa państwa zjawiła się 
w firmie Walform mieszczącej 

się w raszyńskim Rybiu. Z myślą 
o tego typu podmiotach prezy-
dent podpisał nowelizację usta-
wy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Jak zauważył, 
dodatkowe obciążenia nie sta-
nowią problemu dla wielkich 
przedsiębiorstw, ale w przypad-
ku mniejszych mogą rodzić kło-
poty. – Stąd decyzja o tym, aby 
przygotować ten projekt. Na-
kazuje on w przypadku każde-
go proponowanego rozwiązania 
prawnego, które mogłoby wpły-
wać na sferę praw i obowiązków 
majątkowych przedsiębiorców 
albo mogłoby wpływać na kwe-
stię praw i obowiązków przed-
siębiorców wobec administracji 
publicznej przeprowadzenie ba-
dania skutków jakie dla mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorców ta regulacja wywo-
ła i umieszczenie wyniku tego 

badania w uzasadnieniu usta-
wy – wyjaśniał prezydent. Za-
razem podkreślał konieczność 
dopasowania projektowanych 
regulacji do specyfiki funkcjo-
nowania małych firm.

Po uroczystym wystąpieniu 
prezydent Andrzej Duda zapo-
znał się ze specyfiką działania 
firmy Walform, która powsta-
ła w 1979 r. i zajmuje się wyra-
bianiem form wtryskowych. 
Z uwagą obserwował wytwa-
rzane produkty i park maszyn.

W uroczystości wzięli udział: 
wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, starosta pruszkowski 
Maksym Gołoś, władze gminy 
Raszyn z wójtem Andrzej Za-
rębą na czele oraz radni. [JM]

Prezydent Andrzej Duda 
z wizytą w Raszynie
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Prezydent podpisał nowelizację 
ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej
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 Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez UrzĄD MieJski w GroDzisku Mazowieckim. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl
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Do śmiertelnego wypadku doszło 
w rejonie dworca PKP w Piastowie. 
Mężczyzna wpadł pod rozpędzony 
pociąg, zginął na miejscu. – 21 lutego 
około godz. 21.20 pociąg relacji Biel-
sko Biała-Warszawa Wschodnia 
śmiertelnie potrącił 34-letniego męż-
czyznę. Na miejscu były wykonane 

czynności procesowe z udziałem 
prokuratora – mówiła asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Zdarzenie miało miejsce 15 metrów 
za stacją PKP – dodaje. Maszynista jak 
i kierownik pociągu zostali przebada-
ni alkomatem na zawartość alkoholu 

Mężczyzna zginął 
pod kołami pociągu

w organizmie, obaj byli trzeźwi. Póki 
co nie wiadomo, czy był to nieszczę-
śliwy wypadek, czy samobójstwo. 
– Będzie prowadzone postępowa-
nie w tej sprawie, które wyjaśni oko-
liczności tego zdarzenia. Na tę chwilę 
tylko tyle mogę powiedzieć – zazna-
czała asp. Kańka. [SD]  

Reklama

Stowarzyszenie Lokalna Grupa  
Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

ogłasza 
nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 1/2017 -  Podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju  
i powstawania nowych przedsiębiorstw
Forma wsparcia: Premia w wysokości 50 tys. zł
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 050 tys. zł
Nabór 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju  
i powstawania nowych przedsiębiorstw
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych  
do 70%
Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. zł
Maksymalna kwota pomocy: 100  tys. zł a w przypadku 
przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji 
200 tys. zł
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 tys. zł

Wnioski należy składać osobiście w biurze LGD  
w Podkowie Leśnej: ul. Świerkowa 1. 

Termin składania wniosków: 
od 1 marca do 14 marca 2017 do godz.15:00 

O dotacje ubiegać mogą się mieszkańcy gmin objętych  
Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach  
i szkoleniach z zakresu wypełniania dokumentacji  

aplikacyjnej w godzinach pracy biura 
(pon. – pt. w godz. 9.00 - 16:00)

Więcej informacji pod tel.: 22-724-58-90 oraz na stronie  
www.zielonesasiedztwo.pl

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków  
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie

SIP miał działać, a jest test
R E G I O N

System Informacji 
Pasażerskiej na szlaku 
WKD ofi cjalnie oddano 
do użytku na początku 
lutego, jednak nadal na 
elektronicznych tablicach 
pojawia się komunikat 
o wersji testowej. Dlaczego?

I nformacja pasażerska na 
linii WKD ma spełniać po-
dobną funkcję jak ta, któ-
rą znamy z warszawskich 

przystanków autobusowych 
i tramwajowych. Na specjal-
nych elektronicznych tablicach 
podróżni sprawdzą ile czasu po-
zostało do najbliższego połącze-
nia i jakiej relacji to pociąg.

Huczne, połączone ze specjal-
ną imprezą i pokazem laserów, 
oddanie „wukadkowego” syste-
mu miało miejsce 9 lutego. Kło-
pot jednak w tym, że nie działa 
on tak jak powinien. Na monito-
rach wciąż pojawia się komunikat 
o wersji testowej, a pasażerowie 
coraz częściej zastanawiają się kie-
dy SIP zacznie działać. Z tym py-
taniem wzróciliśmy się do WKD. 
– Komunikat w dolnym wierszu 
informujący o teście systermu 

informacji pasażerskiej jest pre-
zentowany na wszystkich stacjach 
i przystankach osobowych. Aktu-
alnie kontynuowane są szkolenia 
personelu WKD w zakresie obsługi 
systemu, stąd zamierzamy w ich 
trakcie oraz po ich zakończeniu 
przeprowadzić różne symulacje 
związane z funkcjonowaniem 
oprogramowania zarządzającego 
– mówi Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy „wukadki”.

Kiedy SIP zacznie działać tak 
jak powinien? – W najbliższym 
czasie mogą być prowadzone 
prace związane z zapewnieniem 
możliwie największej dokładno-
ści prezentowanych informacji. 
Na obecną chwilę prognozowa-
ny termin wyłączenia komuni-
katu o teście to przełom lutego 
i marca – zapewnia Kulesza. [EL]

Oszuści grasują...
G R O D Z I S K  M A Z .

Oszuści znów w akcji... 
Podając się za kurierów 
lub policjantów dzwonią 
do seniorów z Grodziska 
i wyłudzają pieniądze lub 
dane do kont bankowych.

I nformacją o podejrza-
nych telefonach do star-
szych krewnych mieszkańcy 

Grodziska od kilku dni dzielą się 
na forum w jednym z serwisów 
społecznościowych. – W Gro-
dzisku grasują oszuści. Dzwonią 
do starszych ludzi jako kurierzy 
i policjanci. Wyciągają dane 
o kontach bankowych. Ostrzeż-
cie swoich rodziców, dziadków 
i znajomych w podeszłym wieku 

– napisała pani Ewa.Grodzi-
scy policjanci potwierdzają, że 
w ostatnim czasie na ich terenie 
doszło do kilku prób wyłudzeń 
tą metodą. – Otrzymujemy takie 
informacje, że do osób starszych 
dzwonią oszuści podając się za 
członków rodziny. Po odłożeniu 
słuchawki dzwonią jeszcze raz 
podając się za policjantów, któ-
rzy rzekomo prowadzą czynności 
w sprawie dotyczącej krewnego 
i w ten sposób próbują wyłudzić 
pieniądze – mówi asp. Sławomir 
Janowiec z Komedy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kiem. – Prawdziwi policjanci ni-
gdy i pod żadnym pozorem nie 
przyjmują pieniędzy. Prosimy 
o tym pamiętać – zaznacza. [EL]

WKD planuje w tym roku 
kolejne remonty

Spółka chce m.in. zakończyć modernizację torowiska 
na szlaku Podkowa Leśna Główna – Komorów

 EweLinA LATOsek 

R E G I O N
Warszawska Kolej 
Dojazdowa planuje 
w tym roku modernizację 
kolejnych fragmentów 
torowiska. Pasażerów 
uspokajamy, prace nie 
powinny się nałożyć 
na zaplanowane na 
wrzesień zamknięcie 
linii kolejowej nr 447. 

O statnie lata są dla 
WKD wyjątkowo 
pracowite. Wszyst-
ko przez intensyw-

ne remonty na szlaku kolejki. 
W tym roku nie będzie inaczej. 
– W ramach wygospodarowa-
nych środków finansowych, 
co było sygnalizowane pod 
koniec ubiegłego roku, spółka 
w ciągu 2017 roku planuje za-
kończyć modernizację torowi-
ska na szlaku Podkowa Leśna 
Główna – Komorów. Prace będą 
obejmować tor nr 2 (tor prawy 
w kierunku Warszawy), naj-
prawdopodobniej równolegle 
z remontem mostu zlokalizo-
wanego na tym szlaku na od-
cinku pomiędzy przystankami 

Kanie Helenowskie i Nowa Wieś 
Warszawska (w przypadku mo-
stu należy mieć na uwadze ro-
boty obejmujące etapowanie 
w podziale na obydwa tory) 
– mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD. – Re-
alizacja robót zasadniczych jest 
planowana w miesiącach maj-
-czerwiec w taki sposób, aby 
ewentualne prace wykończe-
niowe oraz porządkowe nie wy-
kroczyły poza pierwszą połowę 
lipca. Nie przewidujemy realiza-
cji prac w terminach nakładają-
cych się na planowane całkowite 
wyłączenie ruchu na linii kolejo-
wej PKP PLK 447 – dodaje.

W tym czasie pasażerowie 
muszą liczyć się z utrudnie-
niami. – Planowane prace bę-
dą wiązać się z ograniczeniami 
w ruchu pociągów na szla-
ku Podkowa Leśna Główna-
-Komorów. Organizacja ruchu 
pociągów powinna być zbli-
żona do obowiązującej w roku 
ubiegłym podczas podobne-
go zakresu prac obejmujących 
modernizację toru nr 1. Dodat-
kowo w zamian za część wyco-
fanych pociągów planowane 
jest uruchomienie połączeń 
obsługiwanych przez zastęp-
czą komunikację autobusową na 
trasie pomiędzy Podkową Leśną 

i Komorowem lub Pruszkowem 
w celu zapewnienia przesiad-
ki do częściej kursujących po-
ciągów pomiędzy Komorowem 
i Warszawą – zaznacza Kulesza. 

To nie koniec. Warszawska 
Kolej Dojazdowa szykuje się 
również do zapowiadanej bu-
dowy drugiego toru między sta-
cjami w Podkowie i Grodzisku. 
Krzysztof Kulesza: – W styczniu 
tego roku po przeprowadzonym 
postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego została 
zawarta umowa z wykonaw-
cą na opracowanie kompletnej 
dokumentacji przedprojekto-
wej, umożliwiającej ubieganie 
się o współfi nansowanie inwe-
stycji z programów bezzwrotnej 
pomocy fi nansowej. Dokumen-
tacja obejmuje m.in. opracowa-
nie studium wykonalności dla 
budowy toru (w tym w szczegól-
ności powiązanie nowego toru 
z istniejącymi układami toro-
wymi i systemem sterowania 
stacji Podkowa Leśna Główna 
oraz Grodzisk Mazowiecki Ra-
dońska), analizę uwarunkowań 
środowiskowych oraz przygoto-
wanie materiałów wyjściowych 
dla zlecenia opracowania pro-
jektu budowlanego.
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– Prognozowany 
termin wyłączenia 
komunikatu 
o teście to przełom 
lutego i marca 
– mówi rzecznik WKD
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23 lutego w centrum Brwinowa 
policjanci kontrolowali jednego 
z kierowców, który w pewnym 
momencie ruszył autem i potrącił 
funkcjonariusza. Policjanci oddali 
kilka strzałów. Do zdarzenia do-
szło po godzinie 12. – Na ul. Rynek 
w Brwinowie policjanci z komendy 

stołecznej dokonywali kontroli po-
jazdu. Podczas tej kontroli kieru-
jący z impetem ruszył i potrącił 
policjanta. W związku z tym funk-
cjonariusze oddali kilka strzałów, 
obecnie wykonywane są czynności 
na miejscu zdarzenia – mówiła nam 
„na gorąco” asp. Karolina Kańka, 

Potrącił policjanta, 
padły strzały

rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Brwinowie. Jak in-
formowała nikomu nic się nie stało. 
– Nikt nie został ranny w wyniku 
tej sytuacji. Kierowca natychmiast 
został zatrzymany, będzie prowa-
dzone w tej sprawie postępowanie 
– podkreśla asp. Kańka. [SD]  

 AnnA SOŁTysiAk 

P R U S Z K Ó W
Obietnice składane 
przez władze Pruszkowa 
i przedstawicieli 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” zaczynają się 
urzeczywistniać. Osiedle 
przy ul. Broniewskiego 
sukcesywnie jest 
remontowane.

P apiernia – tak miesz-
kańcy Pruszkowa na-
zywają osiedle przy 
ul. Broniewskiego. Kil-

kanaście lat temu wydostanie się 
z tego miejsca nie stanowiło pro-
blemu. Dziś teren ogrodzony jest 
„murami” – z jednej strony to 
ogrodzenie Millenium Logistic 
Park, z drugiej torowisko zasło-
nięte szpalerem ekranów aku-
stycznych. To sprawia, że osiedle 
wygląda tak, jakby znajdowało 
się na „krańcu świata”. Tak też 
czują się jego mieszkańcy.

Dwa lata temu władze Prusz-
kowa zadeklarowały, że osiedle 
będzie się zmieniać. Obiecano re-
mont budynków oraz uporząd-
kowanie zieleni na osiedlu. Dziś 
na samym środku osiedlowego 
placu stoi... kontener na śmieci. 

Ale te obietnice zaczęły się 
spełniać w ubiegłym roku. Re-
mont przeszedł budynek z nu-

merem 5. Na ten rok również za-
planowano szereg inwestycji na 
„Papierni”.

TBS „Zieleń Miejska” wybra-
ło już firmę, która zajmie się 
remontem budynków z numera-
mi 7 i 9. To przedsiębiorstwo Bud-

mar z Tomaszowa Mazowieckiego. 
– Właśnie podpisaliśmy umowę. 
Prace powinny ruszyć w drugiej 
połowie marca lub na początku 
kwietnia – mówi nam Zbigniew 
Piotrzkowski prezes TBS. 

Do wyremontowania pozosta-
ną jeszcze dwa budynki z nume-
rami 1A i 1B. – Przetarg na roboty 
budowlane planujemy ogłosić pod 
koniec roku. Mamy już większość 
uzgodnień z konserwatorem za-
bytków, teraz czekamy już tyl-

ko na opinie do proponowanego 
zagospodarowania terenu oraz 
kosztorysów – zaznacza prezes 
Piotrzkowski. Przewidujemy, 
że prace zakończą się w trze-
cim kwartale 2018 roku – dodaje. 

Osiedle przy Broniewskiego 
nabiera blasku B R W I N Ó W

Trwa budowa hali 
sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 w Brwinowie.  
Efekty robót są widoczne 
gołym okiem, ale na fi nał 
trzeba poczekać. 

P rzed zimą wykona-
no ocieplenie ele-
wacji, ale dalsze 
takie prace zosta-

ną przeprowadzone wios-
ną. – Przewidujemy, że do-
kończenie prac elewacyj-
nych nastąpi w kwietniu lub 
maju – zapewnia burmistrz
Arkadiusz Kosiński.

Obecnie prowadzone są 
roboty wewnątrz budyn-
ku. – Praktycznie wszyst-
kie instalacje już wykonano. 
W łazienkach została położona 
glazura. Wykonano wylewki, 
dach też jest gotowy. Czeka-
my na krzesełka, które zamó-
wiliśmy. Ustaliliśmy również 
kolorystykę boiska. Auty będą 
szare, z kolei plac gry będzie 
niebieski. Postanowiliśmy, że 
w hali pojawi się ścianka wspi-
naczkowa, która z pewnością 
będzie dużą atrakcją – przed-
stawia burmistrz Brwinowa.

Przypomnijmy, że pra-
ce przy budowie hali ruszyły 
w listopadzie 2015 r. Ucznio-
wie zyskają boisko o wy-
miarach 45x23 m, siłownię, 
szatnię oraz salę masażu. 
W hali znajdzie się widownia 
na ponad 200 miejsc. Zakoń-
czenie inwestycji przewidzia-
no na czerwiec br. [JM]

Postępy na 
budowie hali
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R E G I O N
Pracownicy biura 
detektywistycznego 
„Rutkowski” w pobliżu 
dworca kolejowego 
w Piastowie zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego 
o pedofi lię. Do zdarzenia 
doszło 21 lutego 
wieczorem. 

P omimo tego, że śro-
dek nocy nasza gru-
pa do zwalczania 
cyber przestępczo-

ści zatrzymała kolejnego pe-
dofi la, który nakłaniał 13-letnią 
dziewczynkę do nocnych ero-
tycznych dewiacji-wyjątkowo 
perfi dnych !!! Zatrzymany za-
raz będzie przekazywany do 
dyspozycji Policji Komendy 
w Piastowie (pisownia orygi-
nalna - przyp. red.) – poinfor-
mował na Facebooku Krzysz-
tof Rutkowski.

Informacje te potwierdza 
pruszkowska policja. – Na te-
renie Piastowa został zatrzy-
many 35-letni mężczyzna, który 
za pośrednictwem interne-
tu umawiał się z małoletnią 
poniżej 15 roku życia. Zawia-

domienie zostało złożone przez 
osobę prywatną, dotyczyło 
spotkania się z dziewczynką 
w celu obcowania płciowego. 
Będą wykonywane czynno-
ści w tej sprawie  – mówi nam 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Kilka dni wcześniej, 17 lutego,
w Grodzisku Mazowieckim 
pracownicy agencji detektywi-
stycznej Krzysztofa Rutkow-
skiego ujęli 25-latka podejrza-
nego o pedofi lię. Przekazano go 
policji. – Mężczyzna próbował 
umówić się na spotkanie z ma-
łoletnią poniżej 15. roku życia. 
Do zatrzymania doszło w re-
jonie Centrum Kultury. Uję-
cia dokonała osoba prywatna. 
Prowadzimy czynności w spra-
wie – wyjaśnił nam asp. Sła-
womir Janowiec z Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzis-
ku Mazowieckim.

– Agentka podszywając się 
pod nastolatkę nawiązała kon-
takt z chłopakiem. Mogę jedy-
nie powiedzieć, że zgromadzony 
materiał jest naprawdę mocny 
– powiedział portalowi patriot
24.net Krzysztof Rutkowski. [JM]

Nakłaniali dziewczynki
do spotkań... 
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Na „Papierni” zaplanowano szereg inwestycji

Remont przeszedł budynek z numerem 5. 
Na ten rok również zaplanowano szereg 
inwestycji na „Papierni”

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Starostwo Powiatu GroDziskiego. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść.

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

10 lutego 2017 roku odby-
ło się  uroczyste otwarcie 

nowej siedziby Publicznego Ogniska 
Plastycznego im. Jana Skotnickiego 
w Grodzisku Mazowieckim. Jest to 
miejsce o długiej i bogatej historii. 
Placówka działa od 1947 roku. Decy-
zją ministra kultury przyjęła imię Jana 
Skotnickiego, znanego malarza przed-
wojennej Polski. W skali kraju łącznie 
działa 11 takich miejsc. Na Mazowszu 
działają dwie takie placówki – w War-
szawie i właśnie w  Grodzisku. 

Zebranych gości przywitał dyrek-
tor ogniska – Jakub Cwieczkowski. 
Wyraził uznanie dla decyzji Starosty 
Grodziskiego, Zarządu i Rady i ich 
starań zmierzających do przepro-
wadzenia tej inwestycji. Warto pod-
kreślić, że władze powiatu obecnej 
i poprzedniej kadencji doceniały 
różnorodną działalność jednostki, 

Budynek placówki został przy-
stosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Wszystkie prace 
budowlane zostały wykonane na 
wysokim poziomie, tak aby budy-
nek spełniał najwyższe standardy. 

Wydarzeniu towarzyszyło rów-
nież otwarcie „Galerii Popkolor” oraz 

dlatego też podjęto decyzję o zmia-
nie dotychczasowej lokalizacji. 

Ofi cjalnego otwarcia dokonał Sta-
rosta Grodziski – Marek Wieżbicki, 
który przywitał zebranych gości. 
W swoim przemówieniu podkreślił, 
że: „Nowa siedziba jest ukoronowa-
niem wielomiesięcznych wysiłków”. 
Starosta wyraził przekonanie, „że to 
nowe, nowoczesne miejsce będzie 
służyło rozwojowi artystycznemu 
mieszkańców powiatu grodziskie-
go, a większa przestrzeń zapewni 
lepsze warunki do twórczej i efek-
tywnej pracy”. Życzył Dyrekcji, Pra-
cownikom i Uczniom wielu sukcesów 
oraz radości z rozwijania zaintere-
sowań i umiejętności. 

Na uroczystości nie zabrakło 
przedstawicielki z Centrum Eduka-
cji Artystycznej, Fatimy Brańki. Wizy-
tator CEA wyraziła uznanie dla władz 

powiatu, dla dyrekcji ogniska i całej 
społeczności lokalnej za zaangażo-
wanie w kulturę. 

Nie zabrakło również przedsta-
wicieli lokalnych władz, dyrektorów 
placówek oświatowych i jednostek 
powiatu oraz przedstawicieli środo-
wiska artystycznego. 

wystawa prac wykładowców. Uro-
czystego przecięcia wstęgi do nowej 
siedziby, dokonali starosta grodzi-
ski – Marek Wieżbicki, Fatima Brań-
ka z CEA, dyrektor placówki – Jakub 
Cwieczkowski oraz przewodniczący 
rady powiatu– Jerzy Terlikowski. Warto 
podkreślić, że Ognisko Plastyczne to 

placówka oświatowa z bogatą ofertą 
edukacyjną dla mieszkańców Powiatu. 
Kształci w zakresie: malarstwa sztalu-
gowego, temperowego, akwareli oraz 
pasteli  suchych i tłustych, rysunku, 
rysunku modela i rysunku architek-
tonicznego, grafi ki warsztatowej, li-
norytu, kolażu, ceramiki, fotografi i 
i fi lmu, wiedzy o sztuce. 

W ciągu 70 lat istnienia swoim wy-
chowaniem i opieką placówka objęła 
bardzo wielu słuchaczy. Wielu z nich 
ukończyło znane uczelnie artystyczne 
i dzięki swojej pracy i umiejętnościom 
otrzymało ministerialne uprawnie-
nia. Nowa siedziba to 350 m2 prze-
stronnej powierzchni, która będzie 
służyła dalszemu rozwojowi dzieci 
i młodzieży. Obecna siedziba mie-
ści się przy ulicy Żyrardowskiej 48, 
w Grodzisku Mazowieckim.  48, w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Nowe miejsce dla działalności Publicznego Ogniska Plastycznego 
Nowe miejsce, nowe możliwości dla rozwoju kultury, artyzmu i integracji środowiska lokalnego. W ubiegły piątek, w powiecie 
grodziskim świętowaliśmy otwarcie nowej siedziby Publicznego Ogniska Plastycznego.
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OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  
środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania  

na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą  
Nr 476/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części tere-
nu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do spo-
rządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A11.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 
9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają:
1) od północy – po północnych granicach dz. ew. nr 104, 99, 100, 101 i 174 

z obr. 23;
2) od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 174 i 176z obr. 23;
3) od południa – po południowych granicach dz. ew. nr 176, 164, 112/1  

i dalej na 
       przedłużeniu do zachodniej granicy dz. ew. nr 153/6 z obr. 23; 
4) od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 153/6 i 104 z obr. 23.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 20 marca 2017 r. mogą składać wnioski do opracowywanego doku-
mentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  
i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiec-
ki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpi-
sem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wnio-
sek 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 Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie

Grodzisk Mazowiecki 24.02.2017r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
 w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las 
w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 477/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia progno-
zy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać 
się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1) od północy – zaczynając od północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 42, dalej 

po północnej granicy dz. nr ew. 42, dalej do północno-zachodniego narożnika dz. 
ew. nr 53/1, dalej po północnej granicy obrębu Czarny Las;

2) od wschodu – po wschodniej granicy obrębu Czarny Las;
3) od południa – po południowej granicy obrębu Czarny Las do punktu stanowią-

cego południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 1;
4) od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni naroż-

nik dz. ew. nr 1 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 1 a obrębu Czarny Las do 
punktu stanowiącego północno- wschodni narożnik dz. ew. nr 17, a następnie do 
północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 42.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do  
dnia 20 marca 2017 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski 
na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do proto-
kołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opa-
trywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl. 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wnio-
sek 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 rozpatrze-
nia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki 24.02.2017r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A11

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 778 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 476/2017 z dnia 25 stycznia 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A11.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczają:
1) od północy – po północnych granicach dz. ew. nr 104, 99, 100, 101 

i 174 z obr. 23;
2) od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 174 i 176z obr. 23;
3) od południa – po południowych granicach dz. ew. nr 176, 164, 112/1 

i dalej na 
      przedłużeniu do zachodniej granicy dz. ew. nr 153/6 z obr. 23; 
4) od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 153/6 i 104 z obr. 23.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać 
do 20 marca 2017 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
zostało wywieszona informacja o przetargu w trybie 
aukcji na sprzedaż dwóch samochodów osobowych, 
stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego.

wójta Andrzeja Zarębę informacja 
o wariantach wyboru nowego mo-
delu struktury szkoły podstawowej. 
Chcemy, by zarówno mieszkań-
cy, nauczyciele, rodzice oraz sami 
radni byli możliwie jak najlepiej 
zorientowani – wyjaśnia Michał 
Kucharski, zastępca wójta Raszyna.

Klamka zapadła. Raszyńscy 
radni przyjęli uchwałę w spra-
wie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkol-
nego. Zgodnie z nią, gimnazjum 
zostanie przekształcone w ośmio-
letnią szkołę podstawową. 

W niniejszym projekcie uchwa-
ły określono plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Raszyn oraz 
granice ich obwodów na okres 
od 1 września 2017 r. do 31 sierp-
nia 2019 r. Określono także wa-
runki wygaszania gimnazjum 
w Gminie Raszyn przez prze-
kształcenie gimnazjum w szkołę 
podstawową. W projekcie uchwa-
ły określono także projekt planu 

sieci publicznych ośmioletnich 
szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Raszyn 
od dnia 1 września 2019 r. Usta-
lając sieć szkół Rada Gminy Ra-
szyn dążyła do tego aby nowo 
powstała szkoła podstawowa 
była szkołą o pełnej strukturze 
organizacyjnej funkcjonującej 
w budynku dotychczasowego 
gimnazjum, w którym prowa-
dzone będą także oddziały gim-
nazjalne aż do czasu wygaszenia 
kształcenia. Nabór do klasy I we-
dług nowych obwodów nastąpi 
od roku szkolnego 2019/2020. 
Do tego czasu w roku szkolnym 
2017/2018 oraz 2018/2019 w no-
wej szkole podstawowej uczyć 
się będą klasy IV i VII przenie-
sione ze Szkoły Podstawowej 
im. Cypriana Godebskiego w Ra-
szynie (po trzy z każdego roczni-
ka) – czytamy w uchwale.

Tym samym na terenie gminy 
będą działały cztery podstawówki: 
dwie w Raszynie, po jednej w Ła-
dach oraz Sękocinie.

 JAkUb MAŁkiński 

R A S Z Y N
Obawy mieszkańców 
Raszyna co do reformy 
oświaty się nie sprawdziły. 
Radni podjęli decyzję, 
że gimnazjum zostanie 
przekształcone w szkołę 
podstawową. 

M ieszkańcy zwraca-
li uwagę, że władze 
Raszyna nie przed-
stawiły konkretnej 

wizji reformy, co rodziło zamiesza-
nie i niepokój. W styczniu rodzi-
ce mieli okazję wypowiedzieć się 
w sprawie modelu nowej struktu-
ry szkoły podstawowej. Do wybo-
ru mieli trzy propozycje. 325 osób 
było za utworzeniem drugiej szkoły 
podstawowej, 126 za włączeniem 
gimnazjum do podstawówki. Z ko-
lei trzecią propozycję (utworzenia 
drugiej podstawówki w wrześniu 
2019 roku) poparło 20 głosują-
cych. Wśród rodziców narasta-
ły obawy, że gimnazjum zostanie 
włączone do szkoły podstawowej
 i tym samym powstanie „moloch” 
na ponad 1000 dzieci.

Ich obawy nie sprawdziły się. 
Gmina podkreśla, że chciała 
przedstawić pełen obraz możli-
wych zmian. – Przez kilka miesię-
cy odbywały się liczne spotkania 
w szkole podstawowej oraz gim-
nazjum i urzędzie gminy, podczas 
których przekazywana była przez 

Druga podstawówka w Raszynie
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRODZISKA 
MAZOWIECKIEGO

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 476/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziały-
wania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią 
w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1) od północy – po północnych granicach dz. ew. nr 104, 99, 100, 101 i 174 z obr. 23;
2) od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 174 i 176z obr. 23;
3) od południa – po południowych granicach dz. ew. nr 176, 164, 112/1 i dalej na 
       przedłużeniu do zachodniej granicy dz. ew. nr 153/6 z obr. 23; 
4) od zachodu – zachodnimi granicami dz. ew. nr 153/6 i 104 z obr. 23.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  
20 marca 2017 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na 
piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania pod-
pisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powi-
nien 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 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 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 Pruszków – Gąsin Przemysłowy – Obszar IV”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszków – Gąsin Przemysłowy – Obszar IV” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko odbędzie się od dnia 6 marca 2017 r. do 27 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 20 marca 2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione 
zostaną 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 10 kwietnia 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. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (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 paździer- 
nika 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro- 
nie 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 zagospoda- 
rowania 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 10 kwietnia 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

R A S Z Y N
Kolejna gmina w regionie 
zajęła stanowisko 
w sprawie projektu 
nowelizacji ustawy  
o ustroju m. st. Warszawy. 
Radni Raszyna zwracają 
uwagę na nieprecyzyjne 
zapisy i konieczność 
przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. 

Sprawa projektu, któ-
ry określa się mianem 
„Warszawa 33+” budzi 
ogromne emocje. W na- 

szym regionie „nie” pomysłowi 
PiS powiedzieli radni Prusz-
kowa, Milanówka, Brwinowa, 
Podkowy Leśnej i Michałowic. 

Głos w sprawie zabrali też rad-
ni Raszyna. – Projekt ustawy 
o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy budzi wiele emo-
cji, obaw i kontrowersji wśród 
zainteresowanych mieszkań-
ców jak i samorządowców. Ra-
da Gminy Raszyn w większości 
podziela obawy powszechnie 
prezentowane w stanowi-
skach innych okołowarszaw-
skich gmin, które wg projektu 
miałyby wejść w skład metro-
polii warszawskiej – napisano  
w stanowisku Rady Gminy.

Raszyńscy radni zwrócili 
uwagę na szereg mankamen-
tów. Przede wszystkim chodzi 
o analizę kosztów finansowych 
i skutków społecznych, a także 
kwestię samodzielności gmin 
w podejmowaniu decyzji. Wąt-
pliwości jest więcej. – Poważnym 
mankamentem omawianego 
projektu jest duża ilość nieja-
snych i nieprecyzyjnych sfor-
mułowań i zapisów np. w kwestii 
planowania przestrzennego. Po-
nadto wiele kluczowych kwestii 
ma być regulowanych innymi 
ustawami, o których na dziś nic 
jeszcze nie jest wiadomo. Istnieje 
również uzasadniona obawa, że 
szczegółowe zapisy tych ustaw 
mogą znacząco zmienić oma-

wiany projekt i wpłynąć na życie 
naszych mieszkańców – przed-
stawia rada gminy.

W stanowisku radni podkre-
ślali, że mają na uwadze zda-
nie mieszkańców i zaapelowali 
o wycofanie spod obrad sejmu 
projektu o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy. Ponadto 
zwrócili uwagę na konieczność 
rzetelnej i pełnej informacji na 
temat jego skutków oraz dopre-
cyzowanie zapisów ustawo-
wych. Podkreślili też potrzebę  
konsultacji społecznych. [JM]

 „Wielka Warszawa” 
budzi emocje

Ja
ku

b 
M

ał
ki

ńs
ki

Następni przeciwni
P R U S Z K Ó W

Pomysł nowelizacji  
ustawy o ustroju  
m. st. Warszawy 
budzi sprzeciw wielu 
samorządów. Stanowisko 
w sprawie zajęli też 
mieszkańcy Pruszkowa.

S kierowali list do pre- 
zydenta Jana Starzyń-
skiego. – Wprowadze-
nie zaproponowanej 

przez posła Jacka Sasina usta-
wy spowoduje, iż Pruszków, naj-
szybciej rozwijająca się gmina 
mazowiecka, straci swą nieza-
leżność. W naszym przekona-
niu, wprowadzanie tego typu 
zmian wymaga głębokiej analizy 

oraz szerokiej debaty społecz-
nej – napisali.

W liście czytamy o koniecz-
ności przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych. Ich brak, 
zdaniem mieszkańców Pruszko-
wa, jest aktem ignorancji. – Nie 
zgadzamy się, aby nasz głos był 
ignorowany! Nie zgadzamy się, 
aby 28 posłów, mieszkających 
w zupełnie innym regionie kra-
ju, decydowało o przyszłości na-
szego miasta! Nie zgadzamy się, 
aby tak ważne zmiany odbywa-
ły się z ominięciem konsultacji! 
Apelujemy o przeprowadzenie 
rzetelnej debaty w tej sprawie 
z udziałem wszystkich – miesz-
kańców, ekspertów i samorzą-
dowców – czytamy w liście. [JM]

M I L A N Ó W E K
W drugi weekend marca 
miasto-ogród odwiedzą 
Beata Tyszkiewicz  
oraz Sonia Bohosiewicz  
z zespołem. 

B eata Tyszkiewicz to ży-
wa legenda polskiego 
filmu, ikona stylu i ele- 

gancji. Grała w wielu kulto- 
wych filmach, młodsi widzo- 
wie kojarzą ją jako jurorkę ta- 
necznego talent-show z gwiaz-
dami w roli głównej. Jej zna-
kiem firmowym są uśmiech, 
humor i dystans do tematów 
poważnych o czym przeko-
nają się uczestnicy spotkania 
autorskiego, które odbędzie 
 się w sobotę, 11 marca (godz. 17, 
przedszkole nr 1, ul. Fiderkie-
wicza 43, wstęp wolny).

W niedzielę, 12 marca, na 
scenie w hali sportowej przy 
ul. Królewskiej 69 w Milanów-
ku wystąpi Sonia Bohosiewicz 
z zespołem. – Najsłynniejsza 
blondynka świata, najjaśniejsza 
z hollywoodzkich gwiazd, ko-
bieta o najpiękniejszym uśmie-
chu Marlin Monroe. To o jej 
życiu i najskrytszych sekre-
tach opowie i zaśpiewa Sonia 
Bohosiewicz – zachęcają or-
ganizatorzy z Milanowskiego 
Centrum Kultury. Wejściówki 
na niedzielny program w cenie 
5 zł dla mieszkanek Milanówka 
i 25 zł dla panów z miasta-ogro-
du oraz osób spoza Milanówka. 
Bilety do nabycia w MCK. [EL]

Interesujące 
spotkania

nasza skrzynkę mailową: kon-
takt@wpr24.pl otrzymaliśmy 
wiele wiadomości w tej spra-
wie. – Po remoncie Wojska Pol-
skiego jeździmy zaledwie kilka 
miesięcy, a już widać pierwsze 
zniszczenia. Większość studzie-
nek zapadła się, jezdnia w wielu 
miejscach jest spękana, znajdą 
się też i ubytki w asfalcie. Czy 
nie można było tego zrobić po-
rządnie, żeby nie remontować 
co chwila? Czy ktoś to zamierza 
poprawić, chyba jest jakaś gwa-
rancja? – pyta Łukasz. 

Udaliśmy się na miejsce, by 
wykonać zdjęcia. Niestety stan 
nawierzchni może budzić wąt-
pliwości... Z prośbą o wyjaśnienia 

w tym temacie zwróciliśmy się do 
zarządcy drogi. 

– Sytuacja jest monitorowana 
na bieżąco, jeżeli tego typu sytu-
acje mają miejsce, to jest okres 
rękojmi. To znaczy, że wykonaw-
ca będzie usuwał usterki w ra-
mach właśnie rękojmi, oczywiście 
w odpowiednich warunkach at-
mosferycznych, bo w tej chwili 
nie możemy mówić o naprawach 
przy zmarzniętej jezdni, ziemi. 
Sprawdzimy tę sytuację w naszym 
rejonie drogowym – powiedzia-
ła nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. 

Zatem nie pozostaje nic inne-
go jak uzbroić się w cierpliwość. 

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Nie tak dawno, bo pod 
koniec minionego roku,  
al. Wojska Polskiego  
w Pruszkowie została 
oddana do użytku po 
remoncie nawierzchni.  
Choć od tamtej pory  
nie minęło wiele czasu  
to kierowcy skarżą się  
na zapadnięte studzienki.  
I nie tylko na to.

A l. Wojska Polskiego to 
jedna z najważniej-
szych ulic na terenie 
Pruszkowa, każde-

go dnia przejeżdżają nią tysią-
ce samochodów. Po wielu latach 
eksploatacji nawierzchnia wy-
magała remontu, ten rozpoczął 
się w ubiegłym roku i został po-
dzielony na dwa etapy. Najpierw 
wymieniono nakładkę asfaltową 
na odcinku od ul. Powstańców 
do ul. Brzozowej, prace trwa-
ły od lipca do początku sierp-
nia. Natomiast drugi etap, czyli 
fragment od ul. Powstańców do 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 
rozpoczął się w październiku,  
a skończył w listopadzie.

Pojawiły się zastrzeżenia co do 
trwałości wykonanych robót. Na 

Wojska Polskiego 
zaczyna się sypać?
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W stanowisku radni podkreślali  
m.in. potrzebę konsultacji społecznych 

Kierowcy skarżą się m.in. na zapadnięte studzienki

P R U S Z K Ó W
Czeskie kino ma swój klimat. Dowo-
dem „Zagubieni” Petra Zelenki. To 
ekranowe dzieło będziemy mogli zo-
baczyć w ramach Pruszkowskiego 
Klubu Filmowego. Dziennikarz Pa-
vel trafia na konferencję prasową, na 
której mają być ujawnione tajemnice 
konferencji monachijskiej z 1938 r.  

Zawarto wtedy porozumienie o przy- 
łączeniu części terytoriów Czecho- 
słowacji do Rzeszy Niemieckiej. Jed-
nym z uczestników konferencji w Mo- 
nachium był francuski premier Dala-
dier. Ale, jak się okazało, świadkiem 
poczynionych tam ustaleń była też 
jego papuga. I tu dalszy ciąg – ptak 

PKF zaprasza 
na film „Zagubieni” 

nadal żyje i mowy nie stracił. Do tego 
zapamiętał słowa swojego właścicie-
la, jest w stanie je powtórzyć. Pavel 
postanawia wykraść papugę... Start 
seansu: 25 lutego, godz. 18. Miejsce: 
Miejski Ośrodek Kultury w Prusz-
kowie, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej 5. Wstęp wolny. [AG]  
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W czwartek 23 lutego w Centrum Kultury w Raszynie odbyła 
się konferencja podsumowująca projekt ,,Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja 
Społeczna i Terytorialna”. Głównymi zagadnieniami konferencji 
było omówienie wyników diagnozy i wyboru obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowanie 
głównych założeń i celów rewitalizacji Gminy Raszyn, 
przedstawienie tematu partycypacji społecznej na etapie 
opracowania dokumentu GPR a także dyskusja nad 
przedstawionymi głównymi zadaniami rewitalizacji. Prelegentami 
wydarzenia byli konsultanci firmy ResPublic - pani Marta 
Masłowska oraz pan Grzegorz Romańczuk. 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem 
operacyjnym służącym lokalnym władzom do uruchamiania 
mechanizmów, mających na celu realizację zadań w sferze 
społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, 
śro dowiskowej i  technic znej .  G łównym za daniem 
podejmowanych działań jest wyprowadzenie obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a także stymulowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy. Obszar 
rewitalizacji został wyznaczony w granicach obszaru 
zdegradowanego, obejmuje część sołectw Nowe Grocholice 
i Falenty oraz część osiedli Raszyn I i Raszyn II. Nadrzędnym 
celem GPR Gminy Raszyn jest poprawa jakości życia 
i funkcjonowania na obszarze rewitalizacji poprzez ułatwiony 
dostęp do infrastruktury społecznej umożliwiającej organizację 
życia społecznego oraz zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w sposób przyjazny, zachęcający do podejmowania 
i podtrzymywania więzi społecznych oraz relacji sąsiedzkich. 
Cel nadrzędny kierunkuje proces wyprowadzania obszaru 
ze stanu kryzysowego i jest odpowiedzią na zdiagnozowane 
problemy i potrzeby rewitalizacyjne. Źródła finansowania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowane są ze środków Unii 
Europejskiej (EFRR, EFS), budżetu państwa, ze środków własnych 
(prywatnych i publicznych) oraz innych źródeł. 

Po ds tawow ymi ins trumentami wdrażania GPR są 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W Programie GPR 
przedstawiono sześć podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i dwa uzupełniające. Do podstawowych 
należą: utworzenie Warsztatowej Grupy Wzajemnego Wsparcia 
dla rodzin z niepełnosprawnościami; Utworzenie domu spotkań 
oraz organizacja zajęć aktywizujących lokalną społeczność 
w Nowych Grocholicach; Organizacja miejsca usług i zajęć 
dedykowanych dla młodzieży - Młodzieżowy Klub Inicjatyw 
Lokalnych; Kompleksowe wsparcie rodziny; Utworzenie 
Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych; Poprawa 
funkcjonalności przestrzennej Al. Krakowskiej. Oprócz wyżej 
wymienionych przedsięwzięć głównych w dokumencie GPR 
zaplanowano działania uzupełniające, na które składają się 
przedsięwzięcia pn. Funkcjonalny system połączeń podobszarów 
rewitalizacji oraz Zagospodarowanie i renowacja zabytkowego 
kompleksu Austerii na cele społeczne i utworzenie Centrum 
Integracji Społecznej w Raszynie. 

Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
istotnym elementem programu rewitalizacji jest włączenie 
szerokiego grona interesariuszy podczas opracowywania 
Diagnozy oraz Programu Rewitalizacji. Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych przedstawionych w dokumencie GPR jest 
rezultatem przeprowadzonych na szeroką skalę konsultacji 
społecznych interesariuszy ze wszystkich grup społecznych 
obszarów objętych procesem rewitalizacji, do których należą: 
przedstawiciele trzeciego sektora m.in. Stowarzyszenie Projekt 
Raszyn oraz Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
Klub „Arka”, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji, podmioty 
organizacyjne Urzędu Gminy: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Biblioteka Publiczna, placówki oświatowe i kulturalne 
(Centrum Kultury Raszyn), przedstawiciele samorządu 
gminnego: Radni Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Raszyn, 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedstawiciele zarządów 
i członkowie osiedli mieszkaniowych, sołtysi. Interesariusze 
mieli decydujący wpływ na obecny kształt dokumentu oraz 
jego zapisy. Proces sporządzania Programu GPR składał się 
z dwóch etapów. Pierwszym etapem było opracowanie Diagnozy 
służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. Partycypacja społeczna na tym etapie polegała 
na przeprowadzeniu badań ankietowych, organizacji spotkań, 
przeprowadzeniu wywiadów ustnych, stworzeniu mobilnego 

punktu konsultacyjno-informacyjnego. Zwieńczeniem działań 
była uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy 
Raszyn z dnia 6 października 2016 r. Po przeprowadzeniu 
Diagnozy, na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 4 listopada 
2016 r. rozpoczęto etap opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Na tym etapie partycypacja społeczna polegała 
na zorganizowaniu spotkania warsztatowo-projekcyjnego, 
spacerów badawczych, wywiadów z mieszkańcami, spotkań 
informacyjno-konsultacyjnych. Wszystkie formy konsultacji 
społecznych były poprzedzone działaniami informacyjno-
promocyjnymi za pomocą plakatów, zaproszeń mailowych, 
ulotek, informacji na tablicach ogłoszeniowych, artykułów 
w prasie. 

A jaka czeka nas perspektywa? Realizacja planowanych zadań - 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zamieszczonych w GPR będzie 
możliwa dopiero po podjęciu przez Radę Gminy Raszyn uchwały 
dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji i po 
uzyskaniu pozytywnej oceny tego programu przez jednostkę 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
Uzyskanie pozytywnej oceny skutkuje wpisem do wykazu 
programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania i oceny 
GPR będzie obejmowała cykliczne spotkania, których celem 
będzie efektywne zarządzanie przepływem informacji na temat 
prowadzonych działań rewitalizacyjnych. Ważne jest, aby dialog 
społeczny miał charakter informacyjno-edukacyjny i opiniująco-
doradczy oraz merytoryczny.

Mieszkańcy Gminy Raszyn wyrażają nadzieję, że przedsięwzięcia 
realizowane w ramach GPR przyczynią się do poprawy jakości ich 
życia, wzrostu aktywności mieszkańców Raszyna i wzmocnienia 
tożsamości regionalnej. 

Wszelkie informacje dotyczące dokumentu GPR można uzyskać 
na stronie BIP Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie dotyczącej 
procesu rewitalizacji w Gminie Raszyn: www.rewitalizacjaraszyn.pl 

Dominika Gorgol 
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GMINA 
RASZYN

Ogłoszenie

P R U S Z KÓ W
Zbliża się czas rozliczeń 
podatkowych. Każdy  
z nas może przekazać  
1 proc. podatku dla  
małej Jagody z Pruszkowa.  
U dziewczynki stwierdzono  
m.in. epilepsję. 

Narodziny Jagody były 
dla jej rodziców naj-
szczęśliwszym dniem. 
Pierwsze dziecko.  

– Gdy się urodziła wszystko by-
ło w porządku. Dostała dziesięć 
punktów w skali Apgar. Była 
zdrowa, uśmiechnięta. Proble-
my zaczęły się gdy skończyła trzy 
miesiące – mówi tata Jagody.

Dziewczynka mając zaledwie 
trzy miesiące przeszła zapalenie 
mózgu oraz doznała krwawie-
nia podpajęczynówkowego. To 
odcisnęło mocne piętno na jej 
zdrowiu. Jagoda ma stwierdzo-
ne opóźnienie psycho-ruchowe: 
nie chodzi, nie mówi, nie siedzi 
samodzielnie, nie umie też zasy-
gnalizować głodu. – W grudniu 
dodatkowo lekarze stwierdzili 
u Jagody padaczkę – podkreśla 
tata dziewczynki.

Dziecko potrzebuje stałej 
rehabilitacji, leków oraz spe-
cjalistycznego sprzętu reha-
bilitacyjno-ortopedycznego. 
A to kosztuje. Rodzice opieku-
ją się nie tylko mającą już trzy 
lata dziewczynką, ale i jej pół-
torarocznym bratem.

Zbliża się okres rozliczeń z fi-
skusem. Każdy z nas może prze-
kazać 1 proc. podatku dla małej 
Jagody. Także wtedy gdy pro-
wadzimy własną firmę. W roz-
liczeniu w rubryce „Wniosek 
o przekazanie 1 proc. podat-
ku należnego”, w polu „numer 
KRS” należy wpisać 0000037904,  
a w rubryce „Informacje uzupeł-
niające” w polu „cel szczegóło-
wy 1 proc.” trzeba wpisać 28269 
Jagoda Wieteska. [AS]

Podaruj 1 proc. małej Jagodzie

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/67/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego, zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty  
w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego, obejmujący obszar planu w obrębie 
Falenty w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)  od północy - północna granica administracyjna obrębu Falenty; 
2)  od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 35/3, 115, 215, 218, 35/4, 

220, 221, 211, 212, 214; 
3)  od południa - oś istniejącej ul. Leszczynowej, a następnie zachodnia  

i południowa granica administracyjna obrębu Falenty; 
4)  od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Falenty.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 marca do  
4 kwietnia 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 20 marca 2017 r. o godz. 16.00, w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Ponownie wykładany do publicznego wglądu projekt planu obejmuje zmiany  
w tekście dot. zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu 
oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie maksymalnego 
wskaźnika intensywności zabudowy.

Projekt planu oraz prognoza 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 18 kwietnia 2017 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu 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. 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa  
w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
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 18 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 

Raszyn, dnia 24 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego

Ogłoszenie

Fa
ce

bo
ok
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 ► 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 
513-962-034. 

 ► 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 

 ► Zatrudnię pomocnika 
lakiernika samochodowego, 
lakiernika, wymagane duże 
doświadczenie, zaangażowanie, 
sumienność, Grodzisk Maz.  
501-779-099 

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. 694-127-292 

 ► 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 504-899-717

 ► 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

 ► 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 

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696

 ► 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

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

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 789-127-639 

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

 ► 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 

 ► 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 

 ► Zwalczamy insekty i gryzonie 
insekt24.pl, 533-780-170 

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

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

Dam pracę

CZ DO NAS !!!

MAKRO Cash & Carry to międzynarodowa firma  
z branży handlu hurtowego. Obecnie realizujemy nową 
inwestycję – tworzymy nowoczesną sieć magazynów 

dystrybucyjnych dla obsługi sektora gastronomicznego.

W CENTRUM DYSTRYBUCJI MAKRO

Moszna – Parcela k. Pruszkowa

ZATRUDNIMY :

PRACOWNIKÓW CENTRUM 
DYSTRYBUCJI

OPERATORÓW WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH

Z NAMI ZYSKASZ:

umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie + premię, 
pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna), 

możliwość rozwoju

•   Aplikuj: www.makrokariera.pl
•    Zadzwoń: 22 5000 871
•   Przyjdź na spotkanie otwarte w dniach 6, 13 i 20 marca 

br. w godz. 10:00-15:00 do Hali MAKRO w Warszawie,  
Al. Jerozolimskie 184 (wejście dla Gości i Personelu)

 i przynieś ze sobą aktualne CV.

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.

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

PARTNER HANDLOWY

Starosta Grodziski informuje,
iż w dniach od 24.02.2017 r. do 17.03.2017 r., w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy  
ul. Kościuszki 30 i ul. Żyrardowskiej 48 bud. A, na tablicach 
ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykaz został także zamieszczony na stronie internetowej  
www.powiat-grodziski.pl
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www.bluecity.pl

BLUE CITY
Al. Jerozolimskie 179, Warszawa

Godziny otwarcia: pn. –sob.: 10.00 –22.00; niedz.: 10.00 – 20.00

KALEJDOSKOP
WRAŻEŃ

NIEZWYKŁA PRZYGODA
ZE STRAŻAKIEM SAMEM

4-5 MARCA

• TOR STRAŻACKI

• ZDJĘCIA Z BOHATEREM SERIALU WYKONYWANE NA STOISKU FOTOGRAFICZNYM

• ZABAWY, ANIMACJE I KONKURSY

• DEKOROWANIE BABECZEK W KAWIARNI BELLA

• EDUKACYJNA STREFA MULTIMEDIALNA, GDZIE BĘDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ,

 JAK REAGOWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

• AKADEMIA MAŁEGO STRAŻAKA

• STREFY MALOWANIA BUZIEK I ZWARIOWANYCH FRYZUR

• PROJEKTOWANIE ODZNAK STRAŻACKICH

TWOJE DZIECKO JEST WIELKIM FANEM DZIELNEGO STRAŻAKA SAMA? JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE
MOGŁO SPOTKAĆ GO W BLUE CITY!

ZOBACZ, JAKIE ATRAKCJE BĘDĄ CZEKAĆ NA NIE W PIERWSZY WEEKEND MARCA:

ZAPRASZAMY W GODZINACH 11:00 – 19:00.*

*ANIMACJE ZE STRAŻAKIEM SAMEM BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASOWYCH.

-1poziom


