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R E G I O N
Marzec to gorący miesiąc 
dla oświaty. Choć do
wejścia w życie reformy 
edukacji pozostało 
jeszcze trochę czasu, 
to kluczowe decyzje które 
szkoły połączyć, a które 
zlikwidować muszą zapaść 
teraz. Nie obywa się 
bez kontrowersji. 

Od nowego roku szkol-
nego w systemie oświaty
szykują się duże zmiany.
Powraca 8-letnia pod-

stawówka, rozpoczyna się stop-
niowe wygaszanie gimnazjów. 
Choć do reformy ze sporym opty-
mizmem podchodzi ministerstwo 
edukacji, dużo mniejszy entu-
zjazm widać na szczeblu samo-
rządowym. I trudno się dziwić, 
bo za jej przeprowadzenie od-
powiedzialne są właśnie gmi-
ny. Ich zadaniem (jako organów 
prowadzących dla podstawówek 
i gimnazjów) jest skuteczne wdro-
żenie zmian, mimo że na kształt 
samej reformy wpływu nie mia-
ły. – Pruszkowski samorząd stoi 
przed dużym wyzwaniem – mówił 
1 marca na spotkaniu z rodzicami 
uczniów z pruszkowskiej szkoły CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

podstawowej nr 6 wiceprezy-
dent miasta Michał Landowski. 
– W tej chwili znamy już najwięk-
sze potrzeby. Wiemy, że będzie-
my musieli dostosować budynki 
do potrzeb najmłodszych dzieci, 
przygotować podstawy metodycz-
ne, programowe. Aby od września 
wszyscy uczniowie mogli uczyć 
się w dogodnych warunkach już 
dziś potrzebujemy kwoty blisko 
pół miliona złotych. Tych pienię-
dzy nie otrzymaliśmy ani od rzą-
du ani od ministerstwa edukacji 
narodowej, ta kwota zostanie za-
bezpieczona ze środków własnych 
miasta. Na ten cel zarezerwujemy 
1 mln 200 tys zł – dodał. 

Podobne wyzwanie, czyli prze-
prowadzenie reformy w kształcie 
ustalonym „na górze”, ale bez gwa-
rancji jej sfi nansowania z budżetu 
centralnego, stoi przed pozosta-
łymi samorządami naszego re-
gionu. Kluczowe decyzje muszą 
zapaść do końca marca, bo taki 
termin przewidział ustawodaw-
ca na przyjęcie przez rady gmin 
uchwał w tej sprawie. 

Jak samorządowcy zamierzają 
poradzić sobie z tym niełatwym 
zadaniem? I gdzie planowane 
zmiany wzbudzają największy 
opór rodziców?

Wyzwanie, czyli reforma oświaty

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

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

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
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ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCIwww.amedica.eu
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– Aby od września wszyscy uczniowie mogli uczyć się w dogodnych warunkach 
już dziś potrzebujemy kwoty blisko pół miliona złotych. Tych pieniędzy nie otrzymaliśmy 
ani od rządu ani od ministerstwa edukacji narodowej, ta kwota zostanie zabezpieczona 
ze środków własnych miasta. Na ten cel zarezerwujemy 1 mln 200 tys zł. 
Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa o reformie edukacji. 
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Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 
w Pruszkowie

KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl
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G R O D Z I S K  M A Z .
W Grodzisku przy 
ul. Kościuszki 12 pojawił 
się ciężki sprzęt. 
Jeden z najpiękniejszych 
zabytków w okolicy 
w końcu odzyska 
dawny blask. 

P race ruszyły z kopy-
ta. – Podłogi są zde-
montowane, usuwany 
jest grunt z piwnic, 

bo były zasypane. Jutro (1 mar-
ca – przyp. red.) będzie wizy-
tacja konserwatora zabytków, 
wtedy ustalimy, które części 
okien są do wymiany, a które 
do odtworzenia. Finał prac pla-
nowany jest na marzec 2018 r., 
ale wykonawca zapowiedział, 
że wszystko zakończy się wcze-
śniej, nawet do końca tego
roku. Jesteśmy dobrej myśli 
– powiedziała nam Urszula 
Chrzanowska, naczelnik Wy-
działu Przygotowania Inwesty-
cji i Funduszy Zewnętrznych 
z grodziskiego urzędu.

Na jakie cele budynek zo-
stanie przeznaczony? – Krótko 
mówiąc na cele kulturalne i spo-
łeczne. Na pewno znajdą tam 
swoje miejsce cykliczne wysta-
wy malarskie czy rękodzieła na-
szych lokalnych artystów. Choć 
do końca program jest jeszcze 
„niedopięty”, Centrum Kultury 

będzie pracowało nad tym – od-
powiada Urszula Chrzanowska.

Jak usłyszeliśmy, zagospo-
darowana zostanie również 
działka, na której znajduje się 
Willa Niespodzianka. Pojawi się 
tam nowa zieleń i nawierzch-
nie z płyt granitowych. Ale po-
zostanie też kawałek terenu dla 
planowanego ratusza. Uchylono 
nam rąbka tajemnicy na temat 
jego budowy. – Mamy wszyst-
kie projekty i pozwolenia. Jeste-
śmy przygotowani jeśli chodzi 
o różne procedury. Natomiast 
rozeznajemy sprawę z fi nanso-
waniem, ponieważ nie chcemy 
budować nowego ratusza tylko 
z własnych środków. Być może 
wkrótce pojawią się mechani-
zmy, które pozwolą nam uzy-
skać dofi nansowanie i zamknąć 
budżet. Zobaczymy – skwitowa-
ła naczelnik Wydziału Przygo-
towania Inwestycji i Funduszy 
Zewnętrznych. [SD]

Start rewaloryzacji
Willi Niespodzianka
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Wprowadzenie reformy w więk-
szości gmin wymusi zmianę ob-
wodów szkolnych. 

– Przy opracowywaniu pro-
jektu wzięto pod uwagę istnie-
jącą bazę szkół podstawowych 
i gimnazjów będących we wła-
daniu miasta oraz liczbę uczniów 
zameldowanych w projektowa-
nych obwodach. Postanowiono, 
że gimnazja nr 3 i 4 zostaną prze-
kształcone w szkoły podstawowe, 
co pozwoli docelowo na zmniej-
szenie zmianowości w szkołach 
podstawowych nr 2, 6 i 8 – infor-
muje Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Ustawa daje 
możliwość przeniesienia wyłącz-
nie wybranych klas III i VI (które 
od 1 września będą odpowiednio 
klasami IV i VII) do szkół podsta-
wowych powstałych z przekształ-
cenia gimnazjów. W przypadku 
miasta Pruszkowa będzie to do-
tyczyło przeniesienia niektó-
rych klas z SP nr 6 do SP nr 4 oraz 
z SP nr 8 do SP nr 3 – dodaje. 

Władze Pruszkowa argu-
mentują, że to najrozsądniejsze 
rozwiązanie. – Pozostawie-
nie w Szkole Podstawowej nr 6 
wszystkich uczniów, przy jed-
noczesnym wydłużeniu procesu 
nauki o dwa lata spowodowa-
łoby, że dzieci uczyłyby się do 
późnych godzin wieczornych. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wyzwanie, 
czyli reforma oświaty

Jednocześnie w położonej w sto-
sunkowo niewielkiej odległości 
SP nr 4 ze względu na brak na-
boru do klas I gimnazjum stałyby 
wolne sale – tłumaczy wicepre-
zydent Landowski.

 
Gimnazja będą wchłonięte
Wiadomo już także, jaki los cze-
ka gimnazja w Grodzisku Mazo-
wieckim. Żadna z placówek nie 
zostanie zlikwidowana. 

Gimnazjum nr 1 będzie wchło-
nięte przez SP nr 4, gimnazjum 
nr 2 przez podstawówkę nr 2, 
a gimnazjum nr 3 zostanie prze-
kształcone w szkołę podstawo-
wą nr 5 (do której trafi część 

uczniów z „szóstki”). – Projekty 
obwodów zostały przygotowane 
w uzgodnieniu z dyrektorami 
szkół, przy uwzględnieniu liczby 
dzieci zameldowanych na tere-
nie gminy, warunków lokalo-
wych w budynkach szkolnych, 
a także odległości poszczegól-
nych obszarów do placówek 
szkolnych – zaznaczają gro-
dziscy urzędnicy. Uchwałę w tej 
sprawie radni przyjęli 27 lutego.

Emocje w Raszynie 
Dużo większe niż w Pruszko-
wie i Grodzisku emocje pojawi-
ły się w Raszynie. Tam oburzenie 
mieszkańców wywołała decyzja 
radnych o włączeniu gimnazjum 
do istniejącej podstawówki. Wyni-
ki konsultacji społecznych wska-
zywały bowiem, że preferowanym 
przez rodziców rozwiązaniem jest 
utworzenie dwóch szkół podsta-
wowych. Uchwałę w tej sprawie 
radni nawet przegłosowali, szyb-
ko okazało się jednak, że przyjęto 
ją z błędami formalnymi. 

W miniony poniedziałek, 27 
lutego temat ponownie pojawił 

się na sesji i ponownie wywołał 
duże kontrowersje. Ostatecz-
nie przegłosowano uchwa-
łę o utworzeniu jednej szkoły 
podstawowej. W akcie sprzeciwu 
wobec sposobu jej procedowa-
nia do dymisji podał się prze-
wodniczący raszyńskiej rady 
Dariusz Marcinkowski. Miesz-
kańcy zapowiedzieli zaś zbiórkę 
podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum w sprawie odwołania 
wójta Raszyna, Andrzeja Zarę-
by (czytaj też str.4). Ten twardo 
obstaje jednak przy swoim sta-
nowisku. – Pod publiczkę bym 
zrobił, gdyby powiedział: tak, 
dwie szkoły i tutaj w Raszynie 
nie ma żadnej dyskusji. Byłby 
wielki aplauz z tego powodu. 
To, co zrobiłem było przemy-
ślane i dawało ostrożną możli-
wość wprowadzenia tej reformy 
– twierdzi wójt.

Ktoś musi stracić 
Suchej nitki na reformie nie po-
zostawia opozycja, w tym rzecz-
nik prasowy Platformy Obywa-
telskiej, który pojawił się na se-
sji w Raszynie. 

– Losy szkół podstawowych 
budzą największe emocje, i tu 
w Raszynie i w całej Polsce. Bar-
dzo często wszystkie strony zaj-
mujące się oświatą takie jak 
gmina, nauczyciele, rodzice, 
dzieci stawiane są przed wybo-
rem, w którym nie ma dobre-
go wyboru. Na tej reformie musi 
ktoś stracić – stwierdził Jan Gra-
biec. – Samorządowcy albo będą 
musieli bronić kasy gminy, które 
zwykle są nadwątlone i tak rejo-
nizować dzieci, aby  odbyło się to 
z najmniejszym kosztem dla gmi-
ny, ale kosztem dzieci albo opo-
wiedzą się za dziećmi, ale wtedy 
powstaną problemy z kosztami 
tej reformy – dodał. [WsP.: JM ] 
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8 – na tylu przejazdach przez tory WKD działa już nowy system ostrzegania. Taką sygnalizację zamon-
towano na przeprawach w Regułach, Pruszkowie (ulice Dolna i Sadowa), Nowej Wsi, Podkowie Leśnej, 

Owczarni i Grodzisku Mazowieckim (ulice Nadarzyńska i Okrężna). Montaż nowej sygnalizacji częściowo 
sfinansowany został ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 8P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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P R U S Z K Ó W
Niebawem powróci 
Kino Letnie. W sondzie 
przeprowadzonej przez 
nas na portalu WPR24.
pl pruszkowianie 
zdecydowali, w który 
dzień mają odbywać 
się projekcje fi lmowe. 
Wygrała sobota.

T o będzie piąta edy-
cja Kina Letniego 
organizowanego na 
terenie Pruszkowa. 

Poprzednie cieszyły się bar-
dzo dużą popularnością wśród 
mieszkańców. W tym roku mo-
że nastąpić mała, choć istot-
na zmiana. Chodzi o dzień, 
w którym prowadzone bę-
dą seanse filmowe – piątek, 
sobota, czy niedziela?

Z takim pytaniem miasto 
zwróciło się do mieszkańców za 
pomocą facebookowego profi lu. 
Większość internautów opowie-
działa się za sobotą. – Zdecy-
dowanie sobota. Ze względu 
na dzień tygodnia niestety nie 
mogłam jak dotąd uczestni-
czyć. Poza tym, jak po niedzie-
li dotrzeć do pracy? – napisała
Karolina w komentarzu.

Nasza redakcja przeprowa-
dziła też własną internetową 
sondę, wzięło w niej udział nie-
mal 500 internautów. 68 proc. 
głosów zostało oddanych na so-
botę, 23 proc. na piątek, a tylko 
9 proc. na niedzielę.

Czy włodarze zdecydują się 
wysłuchać głosu mieszkańców 
i zmienić dzień seansu z nie-
dzieli na sobotę? Tego dowie-
my się wkrótce. [SD]

W który dzień Kino Letnie?
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Przypomnijmy, że kwota o jaką 
ubiegało się troje powodów to 
aż poł miliarda złotych

Do zawarcia ugody nie doszło

M I C H A Ł O W I C E
1 marca w warszawskim 
sądzie odbyła się rozprawa 
w sprawie „zawezwania 
do próby ugodowej”, 
o którą wystąpiło troje 
spadkobierców Barbary 
Grocholskiej, dawnej 
właścicielki „Dóbr Ziemskich 
Michałowice”. Do zawarcia 
porozumienia nie doszło. 

P rzypomnijmy, że kwota 
o jaką ubiegało się tro-
je powodów to aż poł 
miliarda złotych. Stro-

ną wezwaną do zawarcia ugody 
był skarb państwa (w tym wy-
padku Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Wojewoda Mazowiecki 
i Starosta Powiatu Pruszkowskie-
go) oraz gminy Michałowice i Ra-
szyn. Chodzi oczywiście o głośną 
reprywatyzację. Roszczeniami, 
w tym dochodzeniem odszko-
dowania, objętych jest ponad 
130 hektarów gruntów na osied-

do powodów. My czekamy na fi -
nał ogólnego postępowania, czy-
li rozpatrzenia skargi kasacyjnej 
przez Naczelny Sąd Administra-
cyjny – dodaje.

Potępowanie kasacyjne do-
tyczy wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z wrze-
śnia ubiegłego roku. Uznano 
w nim zasadność ministerial-
nej decyzji z 2013 r., która otwo-
rzyła drogę do reprywatyzacji 
Michałowic. Decyzję WSA za-
skarżyły gminy Michałowice 
i Raszyn, a także Adam Bod-
nar, Rzecznik Praw Obywatel-
skich. NSA jeszcze w marcu ma 
wydać rozstrzygnięcie.

W międzyczasie kolejne rosz-
czenia zgłosiło 10 innych osób, 
również krewnych dawnej wła-
ścicielki Michałowic. Także 
w marcu przed pruszkowskim 
sądem rejonowym odbędzie
się próba zawarcia ugody. Cho-
dzi o wypłatę o 1 mld 180 mln zł
odszkodowania. [JW]

lach Michałowice i Grocholice. 
Teren ten przed II wojną świa-
tową należał do Barbary Gro-

cholskiej i został znacjonalizo-
wany na mocy tzw. reformy rolnej 
z 1948 roku.

W środę w stołecznym sądzie 
pojawili się przedstawiciele 
wszystkich stron. – Do zawar-

cia ugody nie doszło – mówi nam 
Krzysztof Grabka, wójt Michało-
wic. – Kolejny ruch należy teraz 
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Sprawa roszczeń spadkobierców dawnej właścicielki 
„Dóbr Ziemskich Michałowice”
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P R U S Z K Ó W
Jesteś przedsiębiorcą?  Jeśli tak, to 
koniecznie wybierz się na konferen-
cję „Nowe rozwiązana legislacyjne” 
organizowaną przez Forum Gospo-
darcze Pruszkowa. Jej celem jest przy-
bliżenie przedsiębiorcom informacji 
o zmianach w podatku VAT oraz za-
poznanie ich z nowym tworem jakim 

jest Krajowa Administracja Skarbo-
wa. Konferencja „Nowe Rozwiązania 
Legislacyjne” odbędzie się 16 marca 
o godz. 13 w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30. Spotkanie po-
dzielono na bloki. W pierwszym go-
ście poznają politykę inwestycyjną 

Podatek VAT i KAS 
bez tajemnic

powiatu pruszkowskiego. Drugi blok 
będzie poświęcony trzem zagadnie-
niom: zmianom w VAT, elektronicznym 
formom składania zeznań oraz KAS. 
Trzeci blok to czas na pytania uczest-
ników. Konferencja jest bezpłatna. Pa-
tronem medialnym wydarzenia jest  
portal WPR24.pl i „Gazeta WPR”.  [AS]  
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bawiania samodzielności gmin, 
żeby uregulować te kwestie w ra-
mach umów i porozumień. 

Jednym z palących ostatnio te-
matów jest planowany remont 
linii 447. Podróżni czekają na 
konkrety, a tych brak. Czy to 
oznacza, że musimy się szyko-
wać na problemy z komunika-
cją zastępczą?
– Wszyscy mamy świadomość, 
że żadna komunikacja koło-
wa nie zastąpi pociągów w stu 
procentach. Trwają prace nad 
przygotowaniem przetargów 
i organizacją komunikacji ade-
kwatną do skali naszego miasta 
oraz potrzeb komunikacyjnych 
mieszkańców. Przyjdzie mo-
ment na to, że przetarg zosta-
nie ogłoszony. Nie dopuszczam 
takiej myśli, że tory zostaną 
wyłączone i nie będzie ustalo-
na komunikacja zastępcza. To 
jest niemożliwe. Mimo wszystko 
remont linii 447 jest potrzebny. 
Warto przypomnieć, że w ra-
mach kolejowego remontu bę-
dzie realizowane inne ważne 
dla Pruszkowa przedsięwzięcie.

Chodzi o tunel w ulicy  
Działkowej? 
– Tak. Tunel znacząco uspraw-
ni komunikację między dwoma 
częściami miasta. A to nie koniec 
jeśli chodzi o przeprawy kole-
jowe. Mamy pewne informacje 
od marszałka Adam Struzika, że 
ma zamiar rozpocząć realizację 
pierwszego odcinka Paszkowia-
ki. Ta trasa ma przejąć znacz-
ną cześć ruchu tranzytowego. 
Kolejny wiadukt ma powstać 
w rejonie Papierni, choć w nie-
co dalszej perspektywie.

Jak szykujemy się na wrześnio-
wy boom w przedszkolach? 
– Tego się trochę obawiamy. 
Dochodzi kolejny rocznik, czyli 
trzylatki, bo te muszą być ob-
ligatoryjnie przyjęte. Po zmia-
nach ustawy o wieku szkolnym 
około 600 sześciolatków zosta-
ło w przedszkolach. Zakładając 
nawet, że te dzieci przejdą do 
szkół, bo będą to już siedmio-
latki, to samych zameldowa-
nych trzylatków mamy około 
800. Należy się spodziewać, że 
tych miejsc będzie brakować, 

W Y W I A D
Jak ocenia Pan ostatnie lata na 
funkcji prezydenta?
– Szybko można podsumować 
patrząc na strategiczne inwe-
stycje. Z dużą dumą mogę po-
wiedzieć, że realizujemy plany 
inwestycyjne np. budowę zespo-
łu oświatowego w dzielnicy Bąki, 
budowę Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego oraz dwóch par-
kingów „Parkuj i Jedź”, czy też 
modernizujemy tereny zielone 
wzdłuż głównych ulic miasta. 

Kolejny cel?
– Ze względu na niepewny los 
Pruszkowa, czyli plany powięk-
szenia Warszawy chciałbym do-
prowadzić do takiej sytuacji, 
żeby porozstrzygać przetargi 
i rozpocząć realizację wszyst-
kich ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. Kolejne przedsię-
wzięcia ruszą niebawem np. prze- 
budowa ul. Lipowej, termomo- 
dernizacja szkół i budowa kom-
pleksu oświatowego na Gąsinie 
oraz budowa budynków miesz-
kalnych. W skrajnym przypad-
ku, jeżeli czarny scenariusz się 
spełni, nowe władze będą mu-
siały kontynuować te zadania. 
Zgodnie z prawem następcy mu-
szą dokończyć rozpoczęte przez 
nas inwestycje. Jednocześnie 
chcemy zapewnić finansowa-
nie tych przedsięwzięć.

Wspomniał Pan o planie połą-
czenia Warszawy z 32 okoliczny-
mi gminami. Jak go Pan ocenia?
– Uważam, że Pruszków po-
siada własną tożsamość, któ-
rą tworzą mieszkańcy. Zawsze 
mi zależało, żeby Pruszków był 
samodzielny. Ważne by miasto 
miało osobowość prawną i że-
by podatki, które tutaj płacą 
mieszkańcy były zarządzane 
w skali Pruszkowa, a nie z po-
ziomu prezydenta Warszawy. Są 
pewne elementy infrastruktury, 
które powinny być uregulowane 
w ramach szeroko pojętej aglo-
meracji warszawskiej np. sieć 
wodociągowo-kanalizacyjna czy 
wspólna komunikacja. Nie ma 
potrzeby zmiany granic admini-
stracyjnych Warszawy oraz poz- 

Zależy mi, żeby Pruszków  
był samodzielny 
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Rozmowa z JANEM STARZYŃSKIM, prezydentem Pruszkowa
a problem narasta. Nieco żału-
ję, że termin realizacji inwesty-
cji na Bąkach to luty 2018 r., bo 
już w tym momencie przyda-
łoby nam się miejsce w żłobku 
i przedszkolu. Będziemy poszu-
kiwać jak najmniej kolizyjnych 
rozwiązań, mając na uwadze do-
bro dzieci.

Czy jest szansa, że Pałacyk Por-
celitu w końcu stanie się wła-
snością miasta?
– Trudne pytanie i bardzo per-
spektywiczne. Mam nadzieję, że 
do końca kadencji uda nam się 
przejąć ten obiekt. Mam świa-
domość, że jeśli miasto go nie 
przejmie i nie doprowadzi do od-
powiedniego stanu to on popadnie 
w ruinę. Chcielibyśmy stworzyć 
tam m.in. izbę pamięci miasta 
i przemysłu pruszkowskiego. 

W ostatnich tygodniach mocno 
dał nam się we znaki smog. Co 
robi miasto, by z tym walczyć? 
– Zdajemy sobie sprawę, że naj-
większe zapylenie w sezonie 
grzewczym pochodzi z kominów 
lokalnych. Dlatego staramy się 
doposażać budynki komunalne 
w centralne ogrzewanie. Straż 
Miejska na bieżąco prowadzi 
kontrolę palenisk. Spotkaliśmy 
się z przedstawicielami Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska i wszystko jest 
na dobrej drodze by powstała 
w Pruszkowie stacja pomiaro-
wa. Obecnie trwają ustalenia lo-
kalizacji stacji. 

Czy w natłoku obowiązków, któ-
re ma Pan na głowie jest czas 
na odpoczynek?
Niewiele, ale jest. Ubiegły rok 
był bardzo intensywny z uwa-
gi na liczbę przedsięwzięć 
oraz 100-lecie Miasta. Nie by-
ło czasu na urlopy. Liczę na to, 
że w czerwcu uda mi się wziąć 
urlop i spędzić go w otocze-
niu rodziny. Pruszków szybko 
się rozwija, dlatego przed na-
mi dużo wyzwań którym chce-
my sprostać.

Rozmawiała:
ANNA SOŁTYSIAK

R A S Z Y N 
Decyzja rady gminy  
o odrzuceniu projektu, 
który zakładał utworzenie 
dwóch szkół podstawowych 
na terenie Raszyna 
spotkała się z ostrą  
reakcją mieszkańców.  
Chcą referendum  
w sprawie odwołania 
wójta Andrzeja Zaręby. 

P oniedziałkowa (27 lu-
tego) sesja rady gminy 
Raszyn była niezwy-
kle gorąca. Przewod-

niczący Dariusz Marcinkowski 
złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji (o powodach tej decy-
zji informowaliśmy 27 lutego 
na portalu WPR24.pl w tekście 
„Raszyn z jedną podstawówką”).  
Rada gminy odrzuciła zaś pro-

jekt uchwały zakładający utwo-
rzenie dwóch oddzielnych szkół 
podstawowych w Raszynie. – Nie 
wierzyłem, że to kiedyś powiem 
w tej kadencji, ale będziemy 
zbierali podpisy o referendum 
w sprawie odwołania wójta  
i rady gminy – powiedział jeden  
z mieszkańców.

Po tych wydarzeniach na-
stąpiła przerwa w posiedzeniu. 
Radni ochłonęli, część miesz-
kańców opuściła salę i po 15 mi- 
nutach obrady wznowiono. 
Podjęto uchwały o likwidacji  
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach w Ładach i w Sę-
kocinie. Na tym sesja powinna 
się skończyć, ale... Do porządku 

Referendum w sprawie 
odwołania wójta?

– Wójta może nie być, ale jak będę 
odchodził z tego stanowiska, 
będę miał jedną pewność, że to co 
zrobiłem, nie zrobiłem pod publiczkę 
– mówił Andrzej Zaręba

obrad wprowadzono projekt 
uchwały o włączeniu gimnazjum 
do istniejącej szkoły podstawo-
wej. Wtedy też wójt odniósł się 
do sprawy ewentualnego re-
ferendum. – Wiem, że mo-
je stanowisko wywołało głosy 
o referendum. Mówiono o tym, 
że już jutro wójta nie będzie. 
Wójta może nie być, ale jak bę-
dę odchodził z tego stanowiska, 
będę miał jedną pewność, że to 
co zrobiłem, nie zrobiłem pod 
publiczkę – mówił podczas sesji 
Andrzej Zaręba. – Pod publicz-
kę bym zrobił, gdyby powie-
dział: tak, dwie szkoły i tutaj 
w Raszynie nie ma żadnej dys-
kusji. Byłby wielki aplauz z tego 
powodu. To, co zrobiłem było 
przemyślane i dawało ostroż-
ną możliwość wprowadzenia 
tej reformy – dodawał.

Raszyński włodarz zaprze-
czał, że jego stanowisko uwa-
runkowane jest względami 
finansowymi. – Proszę mi wie-
rzyć, naprawdę nie chodzi tu 
o pieniądze. Bo są zawsze rzeczą 
wtórną i zawsze można zrobić 
nawet jedną ulicę mniej. Nawet 
z punktu gminy, społeczeństwa 
gminnego nie będzie to zauwa-
żone, a w to miejsce dokona się 
zmian, żeby one odpowiednio 
funkcjonowały i miały zaplecze 
materialne do działania. To na-
prawdę nie chodzi o pieniądze, 
proszę mi wierzyć, ale dysfunk-
cję dwóch szkół, które są obok 
siebie. Tylko i wyłącznie – wy-
jaśniał Zaręba. [JM]
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W Biskupicach doszło do tragiczne-
go wypadku. Zginął 57-letni męż-
czyzna. O zdarzeniu poinformował 
nas czytelnik: – W Biskupicach sa-
mochód osobowy potrącił pieszego. 
Zgon na miejscu. Policja potwierdziła 
te informacje. – Do zdarzenia doszło 
27 lutego około godz. 14. Kierujący 

samochodem marki toyota potrą-
cisz pieszego. Poszkodowany został 
57-latek. Mężczyzna mimo reanima-
cji zmarł. Kierowca samochodu był 
trzeźwy – powiedziała nam asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej policji w Pruskowie.  
– Na miejscu są już policjanci z ruchu 

Śmiertelne ofiary
wypadków 

drogowego. Ustalają jak doszło do 
tego zdarzenia – dodawała. Do tra-
gicznego wypadku doszło też dzień 
wcześniej na terenie miejscowości 
Rusiec w gminie Nadarzyn. Mężczy-
zna przebiegający w niedozwolonym 
miejscu przez trasę katowicką został 
śmiertelnie potrącony przez auto. [AS]  

R E G I O N
Policjanci z powiatów 
pruszkowskiego 
i grodziskiego podsumowali 
akcję „Bezpieczne ferie 
2017”, która trwała od 13  
do 26 lutego. Skontrolowano  
m.in. autokary, miejsca  
gdzie przebywały dzieci  
oraz młodzież.

P odczas ferii zimo-
wych zwiększono 
liczbę funkcjonariu- 
szy policji, którzy 

dbali o bezpieczeństwo na uli-
cach. Przeprowadzono wiele 
kontroli i działań prewencyj-
nych. Jak było na ulicach po-
wiatu pruszkowskiego?

– Mieliśmy 110 kolizji, 7 wypad-
ków, 13 osób rannych i niestety 
jeden zgon (śmiertelne potrace-
nie w Ruścu). Zatrzymano 12 kie-
rujących w stanie nietrzeźwości. 
Przeprowadzono siedem kon-
troli autokarów, podczas których 
nie stwierdzono żadnych uwag. 
Również nic złego nie stało się 
w miejscach gdzie organizowane 

były półkolonie. Nie mieliśmy też 
żadnych zgłoszeń z udziałem nie-
letnich w tym okresie – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Jak wyglądają statystyki je-
sli chodzi o powiat grodziski? 
– Możemy mówić, że ferie na te-
renie powiatu grodziskiego by-
ło dość bezpiecznie. W żadnym 
nieszczęśliwym zdarzeniu nie 
uczestniczyło dziecko czy mło-
dy człowiek, to dla nas najważ-
niejsze. Natomiast na drogach 
doszło do 4 wypadków, żaden 

z nich nie był tragiczny. Dodat-
kowo odnotowaliśmy 42 kolizje 
drogowe i 18 nietrzeźwych kieru-
jących, trzech z nich to kierowcy 
samochodów, dwóch motoro-
werzystów i 13 rowerzystów. 
Skontrolowano osiem autoka-
rów, tylko jeden z nich nie mógł 
pojechać dalej ze względu na złe 
warunki techniczne. Jeśli chodzi 
o młodzież, policjanci ujawnili 
dwóch nieletnich, którzy spo-
żywali alkohol – mówi asp. szt. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. [SD]

Ferie. Czy było bezpiecznie?
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R E G I O N
Od 1 września Nadarzyn 
będzie mógł poszczycić się 
liceum ogólnokształcącym. 
Gmina wykonała kolejny 
ważny krok i podpisała 
porozumienie ze 
starostwem powiatowym  
w Pruszkowie.

Jak już nieraz pisaliśmy, dro- 
ga do utworzenia liceum 
przy ul. Żółwińskiej nie by-
ła łatwa. Jednak zaangażo-

wanie nauczycieli, mieszkańców  
i władz gminy dało efekt. 7 lutego 
rada powiatu pruszkowskiego 
wyraziła zgodę na utworzenie 
placówki. Wszyscy się cieszyli, 
ale mieli świadomość, że to do-
piero pierwszy krok.

Kolejnym miało być podpi-
sanie porozumienia pomię-
dzy gminą a powiatem. Czas 
naglił, jednak sprawa nie po-
suwała się naprzód. Strony 
różniły się w sprawie długości 

W związku z porozumie-
niem „jeden zawodnik schodzi 
z placu gry”. Bukowski: – Na tym 
etapie kończy się również rola 
starostwa w tej sprawie, a dal-
sze prace gmina Nadarzyn bę-
dzie prowadziła bezpośrednio 
z kuratorium oświaty.

Podpisanie porozumienia 
cieszy również mieszkańców 
Nadarzyna. – Kamień spadł nam 

wypowiedzenia porozumienia. 
Powiat stał na stanowisku, że 
powinno ono wynosić 48 mie-
sięcy, z kolei gmina – 12 mie-
sięcy. W końcu wykonano krok 
naprzód. – Bardzo się cieszymy, 
że ostatecznie udało się wypra-
cować wspólne stanowisko. Wójt 
Janusz Grzyb przystał na pro-
pozycję Zarządu Powiatu do-
tyczącą okresu wypowiedzenia 

Podpisali porozumienie 
w sprawie liceum
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 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
1 marca uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana 
rozpoczęli naukę w nowo 
wybudowanym skrzydle. 
Niebawem po starej 
siedzibie placówki nie 
pozostanie najmniejszy 
ślad. W jej miejscu pojawi się 
nowoczesna hala sportowa.

C hoć nie było to oficjal- 
ne otwarcie nowej sie- 
dziby liceum, to ucz- 
niowie mogą już ko-

rzystać z budynku. Część edu-
kacyjna jest w pełni gotowa do 
użytkowania. Do postawienia 
pozostała jeszcze hala sporto-
wa, która pojawi się w miejscu 
starego budynku Zana. 

Uczniów przywitali nauczycie-
le i nie tylko, bo tego dnia obecni 
byli też przedstawiciele starostwa 

zmienia miejsce swojej siedzi-
by. – Będzie to już trzeci roz-
dział. Dawniej byliśmy na ul. 
Narodowej, dotychczas na Da-
szyńskiego, a w tej chwili trzeci 
etap, w dalszym ciągu na Daszyń-
skiego, ale w nowym budynku. Za 
chwilę dostępne będą wejścia od 
ul. Daszyńskiego jak i Obrońców 

Król, dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tomasza Zana.

Wcześniej Zan nie posiadał 
własnego zaplecza sportowego...  
– Wreszcie po prawie 100 latach 
nasze liceum będzie miało swoją 
salę gimnastyczną, a także bo-
isko, które umieszczone zostanie 
na dachu. Dotychczas nie mieli-
śmy takich możliwości, a mimo 
to odnosiliśmy sukcesy spor- 
towe. Z pewnością teraz będzie  
lepiej – podkreśla Ewa Król.

Spytaliśmy: Czy nie będzie 
żalu po starej siedzibie, w któ-
rej spędziło się wiele lat? – Tro-
chę żal... No, ale trzeba patrzeć 
w przyszłość! Zwłaszcza, że 
zmieniają się oczekiwania mło-
dzieży, są coraz większe. W po-
przedniej siedzibie spędziłam 
ponad ćwierć wieku. Codzien-
nie ją mijam z sentymentem. 
Część uczniów też podkreśla-
ła, że w tym starym budynku by-
ło tak fajnie, ciasno i przytulnie, 
że był klimat. Ale ten klimat na 
pewno przeniesiemy tutaj – mó-
wi dyrektor liceum.

Ale historia nie zniknie. Na 
drugim piętrze umieszczone 
zostaną sztandary, historyczny 
i obecny, swoje miejsce znajdą 
też tablice pamiątkowe.  

Zan w nowej odsłonie
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Uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły

Dalsze prace gmina Nadarzyn  
będzie prowadziła bezpośrednio  
z kuratorium oświaty 
porozumienia, który ostatecz-
nie wynosi 48 miesięcy - do-
kładnie tyle, ile będzie trwał 
cykl nauczania w liceach ogól-
nokształcących. Efektem jest 
podpisane w ubiegłym tygo-
dniu porozumienia przez obie 
strony – przedstawia Krzysztof 
Bukowski ze starostwa powia-
towego w Pruszkowie.

z serca. Cieszymy się, że w końcu 
udało zamknąć się ten etap. Te-
raz gmina musi podjąć stosow-
ną uchwałę. Widzimy przyszłość 
w jasnych barwach. Czekamy 
na opinię kuratorium oświa-
ty – mówi Marcin Rybicki z ko-
mitetu społecznego „Inicjatywa 
dla utworzenia Liceum Ogólno-
kształcącego w Nadarzynie”. [JM]

Reklama

pruszkowskiego. – Jesteśmy pod 
dużym wrażeniem wielkiej prze-
strzeni w nowym miejscu, pięk-
nie to wszystko wygląda, szkoła 
pachnie jeszcze nowością. Jestem 
przekonany, że młodzieży będzie 
tutaj uczyć się bardzo dobrze  
– powiedział nam Maksym Gołoś, 
starosta powiatu pruszkowskiego. 

Ale zakończył się dopiero je-
den z etapów. W drodze kolejny. 
– Wiadomo, że jesteśmy na pew-
nym etapie. Dopiero w listopadzie 
nastąpi oficjalne otwarcie szkoły, 
jak dokończymy część sportową. 
Wtedy będziemy mogli w pełni 
świętować w gronie uczniów, ab-
solwentów, znanych osób, oficjeli. 
Natomiast w tej chwili jesteśmy 
na etapie, kiedy uczniowie prze-
chodzą ze starego budynku do 
nowego. Widać po uśmiechnię-
tych twarzach, że jest dużo pod-
ekscytowania, ale i oczekiwań 
– mówił Maksym Gołoś. – W tej 
chwili wykonujemy wyburzenie 
starego budynku Zana, by zrobić 
miejsce na fundamenty pod ko-
lejny nowy budynek, w którym 
znajdzie się sala gimnastyczna 
i boisko na dachu – dodał.

Zakończył się pewien roz-
dział historii, a rozpoczął kolej-
ny. To już trzeci raz gdy liceum 

Pokoju, czyli dawnych ulic Ce-
drowej i Klonowej. Mamy nadzie-
ję, że w dalszym ciągu będziemy 
tę historię pozytywnie budować, 
wypuszczać w świat wspaniałe 
pokolenia nowych absolwentów  
– mówiła w rozmowie z nami Ewa 
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Grodziski magistrat ogłosił prze-
targ na „dostawę nowego pojazdu 
samochodowego dla potrzeb gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki”. Według 
zapisów w dokumentach auto musi 
być fabrycznie nowe, wyproduko-
wane w 2016 lub 2017 roku i wolne 
od wad fizycznych, spełniać normy 

spalin minimum EURO 5. Urząd nie 
wymaga, by samochód był objęty 
ubezpieczeniem komunikacyjnym. 
Wymagana za to jest gwarancja na 
co najmniej trzy lata lub limit na 
co najmniej 100 tys. kilometrów.  
Do czego ma służyć nowy nabytek?  
– Pojazd będzie wykorzystany na 

Gmina kupuje 
nowy samochód

potrzeby gminy, żeby dostarczać, 
dla kuriera – krótko odpowiada  
Piotr Galiński, wiceburmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. Samochód 
zostanie dostarczony w ciągu 30 dni  
od dnia podpisania umowy, póki  
co należy czekać na rozstrzygnię-
cie przetargu. [SD]  

Prace Beksińskiego w Poczekalni PKP
G R O D Z I S K  M A Z .

Od 1 marca w Poczekalni 
PKP w Grodzisku  
można podziwiać dzieła 
Zdzisława Beksińskiego. 
Ten mało znany dorobek 
artysty, obejmuje głównie 
prace fotograficzne 
z lat 50-tych, ale nie 
zabraknie też filmów 
dokumentalnych. 

W ostatnich miesią-
cach o Beksiń-
skich zrobiło się 
głośno za sprawą 

premiery filmu biograficzne-
go „Ostatnia rodzina”. W rolę 
Zdzisława Beksińskiego zna-
komicie wcielił się Andrzej Se-
weryn, dzięki któremu możemy 
poznać sylwetkę artysty, jego 

zachowanie, styl życia i w koń-
cu to, jak tworzył swoje dzie-
ła. A warto dodać, że były one 
niecodzienne, czasami wręcz 
przerażające.

Wystawa w grodziskiej Po-
czekalni PKP składa się głównie 

z fotografii, od malarskiej po 
kreacyjną i drastyczną. – Na wy-
stawie zobaczymy fotomontaże 
komputerowe, które pozwalają 
artyście w dojrzałym już okresie 
działań twórczych na kontynu-
ację pasji fotograficznej. Widzimy 

ciekawe pomysły na przetwo-
rzenie klasycznych tematów ta-
kich jak sylwetka ludzka, twarz 
czy pejzaż przy pomocy progra- 
mów komputerowych – informu- 
ją organizatorzy.

Jedna z najciekawszych części 
wystawy to ta, na której zapre-
zentowano grafikę komputero-
wą. To tutaj widać znakomity 
warsztat Zdzisława Beksińskie-
go. Zaskakujące jest to, jak bar-
dzo oszczędnie potrafił poruszać 
się w prezentowanych formach, 
używając wręcz prostych środ-
ków wyrazu, a jednocześnie uzy-
skiwał niesamowite efekty. 

Dzieła Beksińskiego można po-
dziwiać do 8 marca, od ponie-
działku do piątku w godz. 7-20 
oraz w sobotę i niedzielę od  
godz. 12 do 20. [SD]

P O D KO WA  L E Ś N A
Podobnie jak w przypadku 
warszawskiego 
referendum w sprawie 
powiększenia stolicy  
o podwarszawskie gminy, 
wojewoda mazowiecki 
wszczął procedurę 
stwierdzenia nieważności 
uchwały radnych Podkowy 
Leśnej, którzy chcieli, aby 
2 kwietnia mieszkańcy 
zagłosowali czy chcą 
połączenia z Warszawą. 

Procedura zastosowa-
na przez wojewodę  
(i byłego starostę prusz- 
kowskiego) Zdzisława  

Sipierę dużym echem odbiła  
się w stosunku do referen-
dum, którego chcieli stołecz-

ni radni. Okazuje się, że ten 
sam mechanizm blokowa-
nia zastosowany został w sto- 
sunku do Podkowy Leśnej.  
Chodzi o stwierdzenie nieważ- 
ności uchwały o referendum  
i wstrzymanie jej wykonania do 
czasu rozstrzygnięcia. 

– Wojewoda powołuje się na 
naruszenie prawa, czyli naru-
szenie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz ustawy o referen-
dum lokalnym. Zawiadomienie 
nie jest jednoznaczne ze stwier-
dzeniem nieważności uchwały, 
jednak oznacza, że burmistrz, 
któremu rada miasta powierzy-
ła wykonanie uchwały, nie może 
prowadzić czynności określo-
nych kalendarzem referendal-
nym. Wstrzymana zostaje m.in. 
kampania referendalna i nabór 
kandydatów do członków komi-
sji ds. referendum – informu-
je prodkowiański urząd miasta.

W praktyce podkowiańscy 
urzędnicy mają w tej sprawie 
związane ręce i muszą czekać  
na ostateczną decyzję wojewody. 
– Obecnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze wojewody, 
które powinno zawierać uza-
sadnienie faktyczne i prawne 

oraz pouczenie o dopuszczal-
ności wniesienia skargi do sądu. 
Do czasu wydania rozstrzygnię-
cia rada miasta nie może nawet 
odwołać się od decyzji Wojewo-
dy, a wstrzymanie czynności 
referendalnych powoduje, że 
w planowanym terminie refe-
rendum nie odbędzie się – czy-
tamy w komunikacie na stronie 
miasta-ogrodu. [JW]

Wojewoda wstrzymuje
referendum w Podkowie

G R O D Z I S K  M A Z .
Do grona gmin niegodzących 
się na pomysł stworzenia 
Warszawy 33+ dołączył 
właśnie Grodzisk 
Mazowiecki. Radni  
podjęli odpowiednią 
uchwałę 27 lutego. 

„R ada Miejska w Gro- 
dzisku Mazowiec- 
kim wyraża sta-
nowczy sprzeciw 

przeciwko projektowi ustawy  
o zmianie ustroju miasta stołecz-
nego Warszawy zakładającego 
włączenie m.in. gminy Grodzisk 
Mazowiecki w skład metropo-
lii warszawskiej...” – to frag-
ment stanowiska przyjętego na 
sesji rady gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Tym samym już kolej-
na gmina, która miałaby wejść 
w skład Warszawy33+ wyraża 
swój sprzeciw.

W treści pisma znalazło się 
m.in. odwołanie do europejskiej 
karty samorządu terytorialnego 
czy Konstytucji. Według niektó-
rych radnych treść stanowiska 
jest zbyt skomplikowana i nie-
zrozumiała dla mieszkańców. 
Podkreślali, że stanowisko po-
winno być napisane znacznie 

prostszym językiem. – Oczy-
wiście jest to projekt i może-
my go skrócić – zaznaczył na 
sesji Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska.

Dla burmistrza najważniejszy 
był zapis dotyczący referendum, 
w którym to opinie o ewentu-
alnym połączeniu z Warszawą 
powinni wyrazić mieszkańcy.

– Bardzo się cieszę, że nie le-
cieliśmy z tym stanowiskiem na 
łeb na szyję. Ale czego mi za-
brakło? Jak przeczytałam gdzieś 
tam w mediach doniesienia, że 
eksperci doradzali panu bur-
mistrzowi, to powiem szcze-
rze, że zastanawiałam się, kiedy 
my będziemy zaproszeni na ja-
kieś spotkanie – mówiła radna  
Ewa Górska. 

Burmistrz zaznaczył nato-
miast, że spotkanie miało zo-
stać zorganizowane nie tylko 
z radnymi ale i z mieszkańca-
mi. Z uwagi na szybkie tempo 
zmian dotyczących noweliza-
cji ustawy o ustroju Warsza-
wy burmistrz zrezygnował 
z organizacji spotkania, ale go  
nie wyklucza.

Po trwającej blisko godzinę 
debacie radni przyjęli stanowi-
sko, choć niejednogłośnie. [AS]

Nie chcą do Warszawy

INFORMATOR NA DZIEŃ KOBIET
BRWINÓW

Królowe matki
Spotkanie z Natalią Fiedorczuk 
i Sylwią Chutnik. To pisarki 
uhonorowane „Paszportem 
Polityki”, animatorki, matki, 
świadome obywatelki. Kobiety, 
które się wtrącają, i które 
obchodzi otaczająca je  
rzeczywistość. Wstęp wolny. 
Start: piątek, 3 marca, godz. 19.00
Miejsce: Willa Zagroda,  
ul. Grodziska 57

GRODZISK MAZ.

Szapołowska i Wilk
W ramach 6. edycji „Miasta 
Kobiet” odbędzie się spotkanie 
z Grażyną Szapołowską, polską 
aktorką teatralną i telewizyjną. 
Po jego zakończeniu, o godz 
17.00 na scenie pojawi się Grze-
gorz Wilk. Bilety w cenie 15 zł. 
Start: niedziela, 5 marca, godz. 16.00
Miejsce: Sala widowiskowa  
Centrum Kultury

MILANÓWEK

Spotkanie z Beatą 
Tyszkiewicz
W ramach „Weekendu dla 
kobiet” Miejska Biblioteka 
Publiczna i Przedszkole nr 1 
zapraszają na spotkanie z ikoną 
polskiego aktorstwa Beatą 
Tyszkiewicz. Dama polskiego 
kina będzie mówiła o swojej ka-
rierze, kobiecości i dojrzałości. 
Spotkanie będzie połączone  

z promocją trzech książek  
aktorki: „Nie wszystko na 
sprzedaż”, „Kocha, lubi i żar-
tuje” oraz „Bajaderka książka 
kucharska”. Wstęp wolny. 
Start: sobota, 11 marca, godz. 17.00
Miejsce: Przedszkole nr 1,  
ul. Fiderkiewicza 43. 

Sonia Bohosiewicz  
jako Marlin 
Znana aktorka wcieli się  
w legendę amerykańskiego 
kina, zdradzi sekrety z życia 
Marlin Monroe, zaczaruje zmy-
słowym głosem. Wejściówki na 
niedzielny program w cenie 5 zł 
dla mieszkanek Milanówka 
i 25 zł dla panów z miasta-ogrodu 
oraz osób spoza Milanówka.  
Bilety do nabycia w Milanow-
skim Centrum Kultury.  
Start: niedziela. 12 marca,  
godz. 17.00  
Miejsce: Hali sportowa,  
ul. Królewska 69. 

NADARZYN

Darcie pierza nie kotów
Spotkanie z ciekawymi miesz-
kankami gminy. Na specjalnej 
czerwonej kanapie zasiądą 
Katarzyna Kosieradzka, Daria 
Sojka, Bożena Kocot, Agnieszka 
Palmowska, Krystyna Dą-
browska, Monika Szczepaniak. 
Wywiady z nimi przeprowadzi 
dziennikarka Telewizji Polskiej, 
Kasia Wołkowycka. W drugiej 
części w monodramie „Kredyt 
zaufania” Iza Kała wcieli się  
w profesjonalną trenerkę i pro-
wadzi godzinny kurs rozwoju 

osobistego, który uruchamia 
skrywane pod powierzch-
nią powagi, ogromne źródła 
śmiechu. Kobiecość, miłość, 
zazdrość, relacje rodzinne  
– to tylko niektóre z tematów  
poruszanych w spektaklu.  
Start: sobota, 4 marca, godz. 18.00
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
pl. Poniatowskiego 52.

PODKOWA LEŚNA

Gdy dziewczyna idzie spać...
Wyjątkowe spotkanie z nadzieją 
polskiej sceny muzycznej, 
niezwykle utalentowanym 
Łukaszem Jemiołą. Wokalista 
swoim ciepłym głosem już od 
pierwszych dźwięków przenosi 
słuchacza w niesamowitą mu-
zyczną podróż, której doskona-
łymi towarzyszami są perkusja  
i kontrabas. Bilety w cenie  
20 i 15 zł. Sprzedaż w dniu 
koncertu od godz. 18.00.
Start: sobota, 11 marca, godz. 19.00. 
Miejsce: Pałacyk Kasyno.

PRUSZKÓW

Poetycko i muzycznie
Poezję Jeremiego  
Przybory przeczytają Ewa Te-
lega oraz Magdalena Schejbal. 
Piosenki z „Kabaretu Starszych 
Panów” zaśpiewa Katarzyna 
Łochowska przy akompa-
niamencie Marcina Mazurka. 
Wstęp wolny. 
Start: niedziela, 5 marca, godz. 16.00
Miejsce: MOK „Kamyk”, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.

BŁONIE
Jeden z czytelników 
poinformował nas 2 marca 
o możliwym ostrzelaniu 
autobusu w Błoniu. 
Policja nie wyklucza 
takiego scenariusza... 

I nformację na ten te-
mat otrzymaliśmy na  
skrzynkę mailto: kon-
takt@wpr24.pl – Wczo-

raj (1 marca – przyp. red.) 
około godziny 16.00 na ul. Gro- 
dziskiej w Błoniu doszło do 
ostrzelania autobusu z broni. 
Szyba została uszkodzona. Na 
miejscu byli policjanci – poin-
formował nas czytelnik.

Policjanci nie potwierdzili 
wersji o ostrzelaniu, ale też 
jej nie wykluczali. – Około 
godziny 16.30 dyżurny ko-
misariatu w Błoniu otrzymał 
informacje o uszkodzonej 
szybie w miejskim autobu-
sie. Po ruszeniu z przystanku 
i przejechaniu kilkudziesię-
ciu metrów kierowca zauwa-
żył pęknięcie szyby, która się 
rozkruszyła – poinformo-
wała nas podinsp. Ewelina 
Gromek-Oćwieja, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji Warszawa-Zachód. 
– Po przeprowadzeniu oglę-
dzin autobusu i trasy poli-
cjanci nie znaleźli śrutu czy 
łusek. Nie wykluczamy jednak 
takiego scenariusza, ale szy-
ba mogła zostać uszkodzona 
w inny sposób np. kamie- 
niem – dodaje.

Policjanci podkreślają, że 
w najbliższym czasie będą po-
szukiwać świadków zdarzenia, 
dzięki którym można by było 
ustalić jego przebieg. – Na ten 
moment żaden scenariusz nie 
jest w 100 procentach pewny 
– zaznacza podinsp. Ewelina 
Gromek-Oćwieja. [AS]

Czy autobus
został 
ostrzelany?

W praktyce podkowiańscy urzędnicy 
mają w tej sprawie związane ręce  
i muszą czekać na ostateczną decyzję 
wojewody
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P R U S Z K Ó W

Żółto-czerwoni szykują się do in-
auguracji rundy wiosennej. W pił-
karskim zespole Znicza Pruszków 
pojawiło się pięciu nowych zawod-
ników. Pierwszym jest Michał Ol-
czak, który ostatnie lata spędził we 
Włoszech. Grał kolejno w US Pisto-
iese, Fermanie, a w rundzie jesiennej 

występował w US Folgore Caratese. 
21-latek przygodę z futbolem rozpo-
czynał w Polonii Warszawa. Kolejnym 
nabytkiem pruszkowskiego zespołu 
jest 19-letni Maksymilian Brzosko. Je-
sienią pomocnik bronił barw Podbe-
skidzia II Bielsko-Biała. Swego czasu 
był związany ze Zniczem Pruszków, 

Znicz pozyskał 
nowych piłkarzy

jednak z ekipą rezerw, w której grał w 
rundzie jesiennej sezonu 2013/2014.  
W kadrze drużyny Dariusza Ku-
bickiego znaleźli się też Bartłomiej  
Faliszewski, Mazlum Abul i Konrad 
Trzmiel. Wszyscy dotychczas wystę-
powali w rezerwach. Znicz Pruszków 
zajmuje 16. miejsce w I lidze. [JM]  

WYWIAD
Ostatnio znów mogliśmy oglądać 
Cię w telewizji, w odcinku spe-
cjalnym MasterChefa. Jak się czu-
łeś wracając do programu?
– To emocje i przygoda życia. Faj-
nie było wrócić do kuchni Master-
Chefa. Przyszykowali nam sporą 
niespodziankę, bo nie mieliśmy 
pojęcia że będziemy gotować 
z dzieciakami. Zaskoczyło mnie 
to, że są one „ogarnięte” w kuch-
ni. Wcześniej myślałem, że nie do 
końca tak jest, że telewizja poka-
zuje ich tylko z tej „lepszej strony”. 
Miło się zaskoczyłem. Podobało mi 
się, że gotowaliśmy w szczytnym 
celu, by komuś pomóc. Telewizja 
pokazała, że można się przy tym 
też dobrze bawić 

Kapitanem drużyny była Luiza. 
Jak się gotowało pod komen-
dą dziecka?
– Wiesz, przymykaliśmy trochę na 
to oko. Kulinarna wiedza dzieci, 
choć duża, jest inna od naszej. 
Dzieciaki nie mają tej zawzięto-
ści, że muszą być lepsze od kogoś. 
Wiadomo: każdy chce wygrać, ale 
tu zwycięzcą byli wszyscy. Luiza 
fajnie kierowała zespołem i miała 
spore pojęcie. Nawet ze mną dała 
sobie radę, a wszyscy mówili, że 
łatwe to nie będzie. (śmiech)

Mimo dużej przewagi odpadli-
ście przy naleśnikach. Byłeś zły, 
że nie ty je smażyłeś?
– Byłem bardzo wkurzony.

To jak to się stało?
– Po każdej konkurencji ktoś mu-
siał odpaść. Po pierwszym etapie 

podjęliśmy decyzję, że siłą rzeczy 
wyeliminujemy Luizę, bo wiado-
mo, że to była taka sztafeta i nie 
dałaby rady. Przez wszystkie trzy 
konkurencje starałem się tak spi-
nać, żeby w nich prowadzić i fak-
tycznie wygrywaliśmy w cuglach. 
I nagle Dominika mówi: ja zrobię 
naleśniki. Miała trzy minuty prze-
wagi. Tylko, że Dominika jest per-
fekcjonistką. Po każdym naleśniku 
myła patelnię, przecierała papie-
rem, a pierwszego wyrzuciła, bo 
był pęknięty. A tego jednego wła-
śnie zabrakło... Trudno, nie udało 
się, ale przynajmniej wszyscy się 
dobrze bawiliśmy. 

Jest coś, czego nauczyliście się 
od dzieciaków?
– Luzu. Oni nie czują kamery, za-
chowują się tak, jak by grali w piłkę 
przed blokiem. My dorośli, mi-
mo tego że to była zabawa byli-
śmy spięci.

Po sporej przerwie ponownie 
poddałeś się ocenie jury, w tym 
Magdy Gessler.
– Choć z Magdą się lubimy, to 
mieliśmy małe spięcie. Co chwi-
la sobie docinaliśmy. Niestety, 

Fajnie było wrócić do kuchni 
MasterChefa
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M I L A N Ó W E K
Przy Zespole Szkół 
Gminnych nr 1  
w Milanówku powstanie 
boisko wielofunkcyjne 
wraz z infrastrukturą 
techniczną. Zgodnie z tym 
co zapisano w dokumentach 
przetargowych obiekt 
zostanie wybudowany  
nie później niż do  
30 października tego roku.

C ałą inwestycję podzie-
lono na etapy. Pierw-
szy z nich zakłada 
budowę nowego bo-

iska o nawierzchni syntetycznej, 
na którym będzie można grać  
w piłkę ręczną i koszykówkę oraz 
zaplecza szatniowo-magazyno-
wego z wyposażeniem w media. 
Ale wcześniej trzeba rozebrać 
stary, asfaltowy plac.

Na boisku pojawią się dwie 
bramki do gry w piłkę ręczną, 

cztery kosze do gry w koszy-
kówkę i piłkochwyty. Całość 
zostanie oświetlona sześcioma 
słupami latarnianymi. Obiekt 
będzie wykorzystywany w cza-
sie zajęć szkolnych. Jak napisano 
w dokumentach: – Po zajęciach 
teren będzie zamykany. Nie prze-
widuje się stałego (24 h) dozoru 
ze strony pracowników szkoły.

Obok powstanie też zaple-
cze szatniowo-magazynowego. 
Będzie to niepodpiwniczony, 

parterowy budynek, który zo-
stanie przeznaczony przede 
wszystkim do wykorzystania 
przez grupy ćwiczące w ramach 
zajęć wychowania fizycznego. 
Znajdą się tam cztery szatnie, 
każda na ok. 15 osób, a także ła-
zienki. Nie zabraknie ogrodze-
nia czy chodników.

W kolejnych etapach mila-
nowski magistrat planuje wy-
konać bieżnię, skocznię w dal, 
rzutnię do pchnięcia kulą. [SD]

Wybudują boisko wielofunkcyjne
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 Joanna Wielgus 

G R O D Z I S K  M A Z .
W minioną sobotę  
w samo południe na 
boisko w hali sportowej 
przy ul. Westfala wybiegli 
uczestnicy charytatywnego 
meczu gwiazd dla Marcina 
Bonieckiego, mieszkańca 
Grodziska i funkcjonariusza 
miejscowej komendy.

Naprzeciw siebie sta-
nęły dwie druży-
ny: Legii Old Boys  
(w składzie min. 

Piotr Włodarczyk, Dariusz 
Dziekanowski, Piotr Mosór, 
Marek Jóźwiak, Jacek Cyzio, 
Piotr Świerczewski, Sebastian 
Wątroba, Jarosław Jakimowicz 
i Grzegorz Jędrzejewski) oraz 
Przyjaciół z Gwiazdami Disco 
Polo (Dawid Narożny i Daniel 
Wilczewski „Piękni i Młodzi”, 
Radek Liszewski „Weekend”, 

wspólny – pomóc Marcinowi,  
który walczy z chłoniakiem.

Gwiazd nie zabrakło rów-
nież na trybunach. Zawodni-
kom obu drużyn kibicowali 
m.in. aktor Daniel Olbrychski, 
pięściarz Przemysław Saleta, 
a imprezę poprowadził Mi-
chał Wiśniewski znany z ze-
społu „Ich troje”. Nie zabrakło 
rodziny Marcina i kolegów  
z jego pracy.

Mecz gwiazdorskich ekip był 
kulminacyjnym momentem 
sobotniego turnieju w Grodzi-
sku Mazowieckim, ale atrak-
cji nie brakowało przez cały 
dzień. Reflektory w hali przy 
Westfala zgasły dopiero po 
godz. 20. Pieniądze uzyskane 
z organizacji imprezy w cało-
ści zasilą konto Marcina. Do 
życzeń szybkiego powrotu 
grodziszczanina do zdrowia 
dołącza się redakcja „Gazety 
WPR” i portalu WPR24.pl.
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Mecz gwiazd  
dla Marcina

Krystian Pudzianowski „Pu-
dzian Band”, Kamil Kossa-
kowski i Patryk Szmajowski 
„DiscoBoys”, Karol Zawrot-
niak „Defis”, Przemek Budka 
„Eratox”, Radek Kudelski „Bay-
era”, Maciej Kuśmierz „Maczo”, 
Marcin Siegieńczuk, Grzegorz 
Tchórzewski „Freestyle”. Walka 
na boisku była zacięta, ale cel 
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M I L A N Ó W E K
1 marca kontaktowaliśmy 
się z milanowskim 
magistratem w sprawie 
budżetu obywatelskiego. 
Usłyszeliśmy, że na 
oficjalne wyniki musimy 
poczekać, gdyż urząd 
nie chce podawać 
szczątkowych informacji. 
Zmieniono zdanie. 

O ficjalne wyniki po-
damy na początku 
przyszłego tygo-
dnia. Nie chcemy 

podawać teraz szczątkowej in-
formacji tylko kompletną, czyli 
ile głosów było ważnych, ile nie-
ważnych oraz na jakie projekty – 
mówiła nam 1 marca Katarzyna 
Stelmach, inspektor w zespole 
ds. komunikacji społecznej mi-
lanowskiego magistratu.

Jednak dzień później zdecydo-
wano się podać wstępne wyniki. 
– W związku z dużym zaintereso-
waniem, podajemy tytuły trzech 
projektów, które wg wstępnych 
wyników głosowania będą realizo-
wane w ramach tegorocznej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. Pełną 
informację o wynikach podamy 
najpóźniej 7 marca 2017 r. – na-
pisano na stronie Urzędu Miasta 
Milanówka. Zatem, które projek-
ty wysuwają się na prowadzenie? 

Oto lista: Nasadzenia drzew mor-
wy białej i czerwonej na terenie 
gminy Milanówek w miejscach 
publicznych oraz na prywat-
nych posesjach (zgodnie ze zgło-
szeniami mieszkańców) – projekt 
nr 13; Oznaczenie na terenie Mi-
lanówka ścieżek rowerowych 
i pieszych oraz wydanie mapy 
topograficznej w tymi szlaka-
mi – projekt nr 12; Mech zjada-
jący smog – ławka ze specjalną  
odmianą mchu – projekt nr 3. [SD]

Projekty, które prowadzą na wstępie
Ar
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Rozmowa z MARIUSZEM SZWEDEM, finalistą programu  
„MasterChef” i właścicielem restauracji „Na Deskach”

nie wszystko można było zoba-
czyć w programie. Coś za co mo-
gę Magdzie podziękować, to słowa 
uznania dla moich pierogów. Po-
wiedziała, że były najlepsze jakie 
w życiu jadła. W tym wydaniu ro-
biłem je po raz pierwszy i powie-
działem sobie, że jeśli zasmakują 
to wprowadzam je do karty. 

Jak już mówimy o karcie i twojej 
restauracji, to szykują się jakieś 
zmiany poza nowym wystrojem?
– Lokal wcześniej przypominał 
taki klubowo-pizzerowy. Ostat-
nio mam więcej pomysłów na 
dania typowo restauracyjne. Za-
uważyłem, że wcześniejszy wy-
strój niekoniecznie przypadł do 
gustu gościom. Podjąłem decy-
zję, że robimy zmiany. Ale wy-
strój to tylko pierwszy krok. 
Następny to zrobienie drugiej 
sali restauracyjnej i całkowita 
zmiana ogródka. Karta będzie 
zmieniała się co trzy-cztery mie-
siące i chciałbym, żeby razem 
z nią zmieniał się wystrój. Zo-
baczymy ile się z tego da zro-
bić i jak to będą odbierać goście.

Rozmawiała: 
ANNA SOŁTYSIAK
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Pruszkowscy policjanci zatrzyma-
li mężczyznę poszukiwanego lista-
mi gończymi. – 35-latek od jakiegoś 
czasu nie przebywał w miejscu za-
mieszkania i ukrywał się przed wy-
miarem sprawiedliwości. Pruszkowski 
sąd wydał za nim łącznie cztery listy 
gończe. Poszukiwany ma do odbycia 

karę prawie 4 lat pozbawienia wolno-
ści za różne przestępstwa. Czynności 
prowadzone przez policjantów z ze-
społu poszukiwań doprowadziły do 
ustalenia miejsca pobytu poszukiwa-
nego – informuje asp. Karolina Kańka  
z Komedy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Mężczyzna nie spodziewał się 

Wpadł poszukiwany
listami gończymi

„wizyty” funkcjonariuszy. – W czwar-
tek (2 marca) rano policjanci udali się 
do jednego z mieszkań na terenie 
Pruszkowa, gdzie zatrzymali poszuki-
wanego mężczyznę. Nie krył zaskocze-
nia. Zgodnie z dyspozycją sądu został 
przewieziony do aresztu śledczego  
– dodawała asp. Kańka. [JW]  

R E G I O N
Marta Dobrowolska  
i Maria Dobosz  
(UKS Sparta Grodzisk 
Mazowiecki) oraz  
Igor Masalski (UKS „3” 
Milanówek) wystartują  
w zawodach Viking Race 
w Holandii, które określa 
się mianem mistrzostw 
Europy dzieci. Zmagania 
odbędą się 3-4 marca.

Młodzi zawodnicy  
szykują się do star- 
tu, który będzie  
ukoronowaniem 

ciężkiego sezonu. W ostatnim 
czasie „w gazie” jest Marta Do-
browolska. Łyżwiarka grodzis- 
kiej Sparty wywalczyła pięć 

medali w łyżwiarskich mistrzos- 
twach Polski młodzików, a także 
triumfowała w Ogólnopolskich 
Zawodach Dzieci w Sanoku. 
Równą formę prezentuje rów-
nież 13-letnia Maria Dobosz.

W ostatni weekend lute-
go Dobrowolska wystartowała 

w międzynarodowych zawodach 
w Inzell. Pobiła rekord życiowy na 
500 metrów (42,13) i zajęła siód-
me miejsce. Przed wyjazdem do 
Holandii Dobrowolska i Dobosz 
trenowały na warszawskich Ste-
gnach. Cel na mistrzostwa jest 
oczywisty. – Naszym celem jest 
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przywieźć medal! – nie ukrywa 
Sławomir Chmura, trener UKS 
Sparta Grodzisk Mazowiecki.

W Holandii wystartuje też Igor 
Masalski, dla którego przetar-
ciem były zmagania w Inzell. 
Zawodnik UKS „3” Milanówek 
wystartował na 500, 1000 i 1500 
metrów, jednak zajmował miej-
sca w drugiej „50”, ale osiągał do-
bre czasy. Ostatnie szlify zbierał 
na warszawskich Stegnach. – Li-
czymy, że Igor będzie w pierw-
szej szóstce w wieloboju – podaje 
Krzysztof Filipiak, prezes mila-
nowskiego klubu.

Dla wielu zawodników mistrzo-
stwa Europy będą finałem sezonu. 
– Zawodami w Holandii kończymy 
sezon i zaczynamy roztrenowanie 
– podkreśla trener Chmura. [JM]

 Joanna Wielgus 
 

R E G I O N
W środę 22 lutego po 
raz pierwszy od kilku 
miesięcy doszło do 
spotkania przedstawicieli 
spółki Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 
ze stroną społeczną. 
Inwestor podtrzymuje 
konieczność budowy nowej 
linii wysokiego napięcia, 
choć nadzieję na zmianę 
planów daje przegłosowana 
nowelizacja tzw. specustawy 
przesyłowej.

Jak wielokrotnie zaznacza-
ło już PSE, połączenie elek-
trowni Kozienice ze stacją 
Ołtarzew jest kluczowe dla 

zapewnienia bezpieczeństwa 
i niezawodności dostaw ener-
gii elektrycznej, szczególnie  
w centralnej i północno-wschod-
niej Polsce. – Obecnie trwają  
wnikliwe prace analityczne do-
tyczące wykonalności inwe-
stycji. Szczegółowym analizom  
w obszarze technicznym i admi-
nistracyjnym zostaną poddane 
wszystkie możliwe korytarze tras. 
Publiczne zaprezentowanie wy-
ników tych prac planowane jest  
w połowie 2018 roku. Następnie 
będą one przedmiotem konsulta-
cji społecznych – zaznacza spółka.

Będzie partnerski dialog?
O planach podczas środowego 
spotkania mówił Eryk Kłossow-
ski, prezes PSE: – Zdajemy sobie 
sprawę, że proces budowy linii 
400 kV relacji Kozienice-Ołta-
rzew ma za sobą długą i trudną 
historię. Stąd już na etapie prac 
analitycznych, będących wstępem 
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PSE nie rezygnuje 
z budowy linii 400 kV

Spotkanie inwestora ze stroną społeczną 

do szerokich konsultacji społecz-
nych, dopełnimy wszelkich sta-
rań, by efektywnie ograniczyć 
kluczowe dla tej inwestycji ry-
zyka. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, chcemy włączyć 
społeczności lokalne w dialog do-
tyczący istotnych aspektów bu-
dowy planowanej inwestycji. 
Wierzymy, że działając wspólnie, 
zdołamy wypracować optymal-
ne rozwiązania, pozwalające na 
realizację strategicznej z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ener-
getycznego inwestycji.

Przedstawiciele spółki zobo-
wiązali się też do prowadzenia 
partnerskiego dialogu z właści-
cielami nieruchomości w celu 
ustanowienia służebności przesy-
łu. – Ich interesy zabezpieczy no-
tarialna umowa cywilnoprawna, 
szczegółowo określająca zasady 
wykorzystywania gruntu. W przy-
padku pojawienia się na etapie 
budowy linii jakichkolwiek szkód, 
właścicielom gruntów zostanie 
wypłacone godziwe odszkodo-
wanie. W trakcie eksploatacji 
bliskość infrastruktury przesy-
łowej nie będzie mieć wpływu na 

uprawę ziemi rolnej, a tym bar-
dziej na ekologiczny charakter 
produkowanej żywności – za-
znacza PSE.

Kolejnym etapem realizacji 
inwestycji ma być dokonanie 
w I połowie 2018 roku wstępnej  
oceny wyników analizy możliwo-
ści połączenia Elektrowni Kozie-
nice ze stacją elektroenergetyczną 
w Ołtarzewie, a następnie w II po- 
łowie 2018 r. przeprowadzenie 
konsultacji społecznych i wy-
bór optymalnego wariantu dla 
tego połączenia.

Spotkanie nie rozwiało 
wątpliwości
Jak te zapewnienia przyjmują 
mieszkańcy? – Spotkanie nie roz-
wiało niepokojów i wątpliwości. 
M.in. nie uzyskaliśmy odpowie-
dzi na pytanie czy i kiedy inwestor 
zamierza wystąpić z wnioskiem 
o wykreślenie z Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego linii 
2x400kV Kozienice-Ołtarzew 
w obecnym przebiegu. Nie wie-
my jak dotychczasowe doświad-
czenia przełożą się na prace  

nad wyznaczaniem przebie-
gu linii 2x400 kV i czy zostaną 
spełnione kryteria najmniej-
szej szkodliwości społecznej, 
merytoryczności decyzji oraz 
stosowanie się do wskazówek 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Nie uznaje-
my możliwości posadowienia linii 
Kozienice-Ołtarzew na terenach 
silnie zurbanizowanych i objętych 
intensywną produkcją sadowni-
czą, bo hamuje to rozwój terenów 
z ogromnym potencjałem – mó-
wi Adam Banaszek ze Społecznej  
Grupy Koordynacyjnej. 

– Propozycja „nowego otwar-
cia” przy jednoczesnym pod-
kreśleniu wagi konsultacji 
społecznych rodzi wiele pytań. 
Czy i jak głos mieszkańców bę-
dzie brany pod uwagę w proce-
sie przygotowywania inwestycji?, 
Czy inwestor zrezygnuje z moż-
liwości władczego działania 
przewidzianego specustawą 
przesyłową?, Czy przewidziane 
w dwuletnim harmonogramie 
prace dadzą rękojmię wypraco-
wania rozwiązań lepszych od do-
tychczasowych, które wywołały 
tyle konfliktów społecznych? Tyl-
ko odpowiedź „3x tak” ze strony 
PSE SA może dać podstawę do 
nawiązania równoprawnego dia-
logu – dodaje inny przedstawi-
ciel SKG, Jarosław Stecki.

Niewielką, ale jednak nadzie-
ję, mieszkańcy wiążą z uchwalo-
ną w miniony piątek nowelizacją 
specustawy przesyłowej. Wpisa-
no do niej rozbudowę istniejącej 
linii 220 kV Kozienice-Miłosna. 
Realizacja tego przedsięwzięcia 
mogłaby oznaczać, że budowa 
całkowicie nowej linii na tere-
nie gmin naszego regionu nie 
jest konieczna. 

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy 
 w Falentach Al. Hrabska 3, gmina Raszyn 

woj. mazowieckie 
ogłasza przetarg publiczny ustny prowadzony w drodze licytacji  na 
sprzedaż prawa własności mieszkania o powierzchni użytkowej 50,01 m2  
wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,64 m2 i powierzchnią 
gruntu związaną z lokalem 51,17m2  tj. udział w niepodzielnej części 
budynku i gruntu  w wysokości 0,0558 na działce 39/12  w Falentach  
05-090 Raszyn przy ulic Opackiego 18 m 7. 

Cena oszacowania - wywoławcza mieszkania wynosi 204 660,00 zł. 

Rozpoczęcie przetargu  nastąpi w dniu   22.03.2017 o godz. 12.30  
w Pałacu Instytutu w Falentach. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej na konto Instytutu w Bank BPH SA 
nr 65 1060 0076 0000 3210 0022 0273 najpóźniej do godz. 12.00 dnia 
22.03.2017r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znaj-
dzie się na koncie bankowym Instytutu. Wadium przepadnie na rzecz 
sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od 
zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zosta-
nie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocz-
nie po zakończeniu przetargu. Postąpienie wynosi  5000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsię-
biorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U.  
z 1993 r., nr 97, poz. 443 z późn. zm.). Warunkiem podpisania ostatecznej 
umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Falentach pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej 
podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty 
związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca. 

Kryterium wyboru jest cena. W razie przyjęcia oferty do oferowanej 
kwoty zakupu zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług. 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie prawo unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn. 

Ogłoszenie

M S Z C Z O N Ó W
W okolicy Mszczonowa  
na terenie przeznaczonym 
pod budowę największego 
parku rozrywki  
w Europie Środkowo- 
-Wschodniej pojawili  
się robotnicy.  
Stawiali ogrodzenie.

P ark of Poland ma po-
wstać w miejscowości 
Wręcza blisko Msz-
czonowa w odległości 

ok. 60 km od stolicy pomiędzy 
autostradą A2 a drogą szybkiego 
ruchu S8. 23 lutego inwestor po-
informował o rozpoczęciu robót. 
– Prace związane z ogrodzeniem 
pierwszego etapu budowy Park 
of Poland rozpoczęte! – napi-
sano na stronie facebookowej 
Park of Poland.

W grudniu ubiegłego ro-
ku inwestor Global City Hol-
ding wystąpił do Starostwa 
Powiatowego w Żyrardowie 
o pozwolenie na budowę kom-
pleksu basenów. Jak informo-
wali wtedy przedstawiciele 
firmy: „zakończył się proces 

przygotowawczy, a rozpoczął 
się proces wykonawczy”.

– Projekt Park of Poland 
obecnie jest w pierwszej fazie 
rozwoju, trwają prace związa-
ne z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Prze-
widujemy, że faza projektowa 
zakończy się około 18 miesięcy 
po tym, jak otrzymamy wszyst-
kie pozwolenia. – powiedział 
nam w styczniu 2016 r. Peter 
Dudolenski, dyrektor wyko-
nawczy Global City Holdings.

Park rozrywki zaoferuje wiele 
form rozrywki, m.in. aquapark,  
park tematyczny, hotel. Pierw-
szym etapem budowy ma być 
aquapark składający się z ogrom-
nego basenu z rozsuwanym 
dachem, tropikalnej wyspy, zjeż-
dżalniami wodnymi, SPA, restau-
racją i innymi elementami. [SD]

Budowa Park of Poland 
wystartowała?
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Duże wyzwanie dla młodych łyżwiarzy
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O G Ł O S Z E N I E
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w m.st. Warszawie S.A.
informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXXIX.342.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. Rady Miejskiej w Brwinowie przedłużony został czas obowiązywania do-
tychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Ceny w Taryfie zostają przyjęte na niezmienionym poziomie w porównaniu z cenami w Taryfie obowiązującej na okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 
31.03.2017 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Ceny określone w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Ceny określone w Taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Ceny łącznie określone w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
na okres 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny  brutto

1 2 3 4 5

Grupa gospodarstwa domowe

Grupa pozostali odbiorcy

PKD 

36.00.Z

cena wody (zł/m3)

cena wody (zł/m3)

3,53

3,53

3,81

3,81

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny  brutto

1 2 3 4 5

Grupa gospodarstwa domowe

Grupa pozostali odbiorcy

PKD 

37.00.Z

cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3)

cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3)

6,42

6,42

6,93

6,93

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny  brutto

1 2 3 4 5

Grupa gospodarstwa domowe

Grupa pozostali odbiorcy

PKD 36.00.Z

37.00.Z

Łączna cena za wodę  
i odprowadzanie ścieków (zł/m3)

9,95

9,95

10,74

10,74

O G Ł O S Z E N I E
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Reklama

Grodzisk Maz. 03.03.2017r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-

wania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy od-
działywania 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 udostępnianiu 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 477/2017 z dnia 25 
stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania 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 prognozy 
oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Gro-
dzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego 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 przestrzenne-
go 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 27 marca 2017 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk 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 podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki 03.03.2017r.
                                    

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las 

w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),  
ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały 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. Klinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego wyznaczają:
1) od północy – zaczynając od północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 42, 
dalej po północnej granicy dz. nr ew. 42, dalej do północno-zachodniego na-
rożnika 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 sta-
nowiącego południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 1;
4) od zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik dz. ew. nr 1 dalej po wschodniej granicy dz. ew. nr 1 a obrębu Czar-
ny Las do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 17,  
a następnie do północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 42.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Burmistrz Miasta Piastowa  
informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie 
od 17.02.2017 r. – 10.03.2017 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta 
Piastów przeznaczonych do zbycia oraz w okresie od 27.02.2017 
r. – 20.03.2017 r.  został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy.

P R U S Z K Ó W
Pogrom w I lidze koszykówki kobiet. 
W 20. kolejce Pannattoni Europe Li-
der Pruszków pokonał na wyjeździe 
MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski 
82:47. Podopieczne Jacka Rybczyń-
skiego były lepsze w każdym elemen-
cie gry. Co warto podkreślić, wszystkie 
zawodniczki zapisały na swoim koncie 

zdobycz punktową. Pruszkowska eki-
pa może pochwalić się skutecznością 
na poziomie 48,5 proc. Z kolei rywal-
ki trafi ły 34 proc. wszystkich rzutów. 
Mocne wejście Liderek w mecz usta-
wiło całe spotkanie. Po nieco ponad 
pięciu minutach zmagań przyjezdne 
po trafi eniu Szyller prowadziły 12:2. 

Liderki gromią 
Sokołów

Z czasem przewaga rosła. Lider wy-
grał 11 spotkanie w sezonie i zajmuje 
4. miejsce w tabeli. Najwięcej punk-
tów dla pruszkowskiej drużyny zdo-
była Agata Ostrowska – 19. MPKK 
Sokołów SA Sokołów Podlaski – Pan-
nattoni Europe Lider Pruszków 47:82
(14:27, 5:20, 13:17, 15:18). [JM]  

Ogłoszenie

WAB.6740.119.2017 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia  
2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015.2031 j.t. ze zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Macieja 
Białoszewskiego, pełnomocnika zarządcy drogi – Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie skrzyżowania 
dróg, powiatowej nr 1503W ul. Nadarzyńskiej i gminnej nr 150970W  
ul. Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przebudową oświetlenia, 
sieci nn i sn, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej 
oraz sieci telekomunikacyjnej. 

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
Obręb 0062 działka nr ew.: 26 (26/2, 26/1) 
Obręb 0069 działki nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 3 (3/1, 3/2), 15/2 (15/5, 15/6)

1)  W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto 
numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
Obręb 0062 działka nr ew.: 41/2
Obręb 0068 działki nr ew.: 185/1, 21/1, 78, 20
Obręb 0069 działki nr ew.: 51/2, 4/3, 51/3, 4/1, 4/2, 43/3, 43/1

Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego2):
Obręb 0051 działki nr ew.: 51/2
Obręb 0062 działka nr ew.: 41/2, 186, 2
Obręb 0069 działki nr ew.: 15/2 (15/5, 15/6)

2) W odniesieniu do działek pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej 
– działki ulegających podziałowi np. 15/2 (15/5, 15/6) - przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (działka 
po podziale, zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ale  
w obszarze pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie  
14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).
                                     

Ogłoszenie

BRWINÓW
Jak już pisaliśmy, 23 lutego 
na ul. Rynek w Brwinowie 
rozegrały się sceny jak 
z fi lmu akcji. Kierowca 
w trakcie kontroli 
drogowej prowadzonej 
przez policję nagle ruszył 
i potrącił funkcjonariusza. 

P odczas kontroli pojaz-
du kierujący nim ruszył 
z impetem i potrącił po-

licjanta. W związku z tym funk-
cjonariusze oddali kilka strza-
łów – mówiła nam „na gorąco” 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy pruszkowskiej poli-
cji. – Zarzut czynnej napaści 
na funkcjonariuszy policji peł-
niących obowiązki służbowe po-
przez usiłowanie najechania na 
nich pojazdem Daewo Lanos 
usłyszał Hovakim G. Mężczy-
zna jest obywatelem Armenii, 
ale na stałe legalnie mieszka 
w Polsce – mówi Andrzej Zwo-
liński, zastępca prokuratora re-
jonowego w Pruszkowie. Czy 
kierowca się przyznał? – Zło-
żył wyjaśnienia, w których kwe-
stionuje swoje sprawstwo, tym 
samym nie przyznał się do za-
rzucanego mu czynu – odpo-
wiada prok. Zwoliński. [SD] 

Usłyszał zarzut

K O M O R Ó W
Niepokój wśród 
mieszkańców Komorowa. 
Na terenie nieopodal 
ul. Ireny prowadzono 
wycinkę drzew, 
na miejscu pojawiła 
się policja.

P rzez lata mieszkańcy 
mogli cieszyć wzrok 
bogatym drzewosta-
nem. Ich zdaniem, re-

zerwat jest prawdziwy skarbem. 
Wraz z początkiem tygodnia na 
terenie pojawiła się fi rma usu-
wająca drzewa. – Za domami na 
ul. Ireny prowadzona jest wycin-
ka drzew. Teren należy do SGGW. 
Czy tam będzie jakaś inwestycja? 
– pytał nasz czytelnik.

Warto wspomnieć, że od 1 stycz-
nia obowiązują nowe przepi-
sy, które pozwalają prywatnym 
właścicielom wycinać drzewa bez 
zezwolenia. Sprawa budzi jed-
nak niepokój wśród wielu osób. 
We wtorek (28 lutego) prezes 
PiS Jarosław Kaczyński zapo-
wiedział, że do ustawy zostanie 
wprowadzona poprawka, która 
uniemożliwi wycinanie drzew 
w większych zespołach.

Wracając do sprawy z Komo-
rowa, udało nam się ustalić, że 
wspomniany teren nie należy do 
gminy. – Wiemy, że jest tam pro-
wadzona wycinka. Nikt nie zgła-
szał się do nas po zgodę. Według 

mojej wiedzy to działania pry-
watnego właściciela. W zeszłym 
roku nie wydawaliśmy żadnych 
zgód na wycinkę – wyjaśnia nam 
Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice.

Na miejscu pojawili się też 
policjanci. – Okazało się, że 
nie jest to rezerwat, lecz teren 
należący do SGGW. Z naszych 
ustaleń wynika, że prowadzono 
tam karczowanie pod uprawę. 

To teren rolniczy. Prowadzenie 
tego typu działań nie wymaga 
zezwolenia – tłumaczy st. asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. [JM]

Niepokój, czyli wycinka drzew
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Okazało się, że nie jest to rezerwat, 
lecz teren należący do SGGW
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Kompostowniki 
dla mieszkańców

Gmina Brwinów pro-
wadzi program od 
2016 roku, a w tym 
roku go kontynuuje. 

W pierwszym etapie do miesz-
kańców trafi ło łącznie ponad 
700 kompostowników o pojem-
ności 700 l oraz 1100 l. W 2017 r. 
w pierwszej kolejności otrzy-
mają je osoby, które w ubiegłym 
roku złożyły wniosek, ale nie 
otrzymały go z powodu wyczer-
pania puli zakupionych kom-
postowników i znalazły się na 
liście rezerwowej.

Pojemnik o pojemności 700 l
jest zamykany na górną kla-
pę oraz posiada dolne otwory 
pozwalające na wybieranie po-
wstałego kompostu, natomiast 
w większym pojemniku górna 
część jest otwarta. Do produktu 
jest załączona instrukcja mon-
tażu, obsługi i prawidłowego 

kompostowania. O przyzna-
niu kompostownika decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Formularze są dostępne w sie-
dzibie Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 oraz na 
stronie internetowej eko.brwi-
now.pl. Wnioski mogą składać 
osoby, które złożyły deklarację 

o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi oraz nie zalegają 
z płatnościami z tego tytułu. 
Na nieruchomość objętą daną 
deklaracją o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi może być uży-
czony tylko jeden kompostow-
nik, niezależnie od ilości osób, 
które podpisały tę deklarację. 
Kompostownik będzie można 
otrzymać po złożeniu wniosku 
oraz podpisaniu umowy na bez-
płatne użyczenie na okres 5 lat. 

Wnioski są przyjmowane 
w Urzędzie Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12, Biuro Ob-
sługi Interesanta (pok. 007). Po 
wyczerpaniu puli zakupionych 
kompostowników nierozpatrzo-
ne wnioski będą rozpatrywane 
w pierwszej kolejności po zaku-
pie kolejnej puli. (PR)

Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” 
umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. 
Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie 
kompostownik, mogą składać wnioski.  

Liczba fi rm oferujących 
zniżki posiadaczom 
karty zwiększa się. 
Do programu dołączyli 
kolejni przedsiębiorcy: 
Elektroinstalacje 
– Radosław Kląskała, 
Fargelet Events – Agency 
oraz Top Market.

Firma Elektroinstalacje – Ra-
dosław Kląskała mieści się 
w Brwinowie i jako partner 
programu umożliwia osobom 
posiadającym Brwinowską 
Kartę Mieszkańca  korzysta-
nie z 10% zniżki od cennika na 
montaż, naprawę, przeglądy 
instalacji oraz urządzeń elek-
troenergetycznych. Więcej in-
formacji pod nr. tel. 533 530 590.

Fargelet Events – Agency 
z Brwinowa specjalizuje się 
w organizacji imprez integra-
cyjnych, pikników fi rmowych, 
przyjęć okolicznościowych. 
Od 1 marca 2017 r. mieszkań-
cy gminy, którzy posiadają 
kartę, mogą skorzystać z ulgi 
w wysokości od 5 do 20% na 
wynajem namiotów z wypo-
sażeniem, sprzętu grillowego 
i cateringowego, fotobudki 

oraz urządzeń do wytwa-
rzania waty cukrowej i po-
pcormu. Firma oferuje także 
zniżki na organizację imprez. 
Szczegóły na stronie www.na-
miotbankietowy.pl oraz pod 
nr. tel. 505 229 433.

Od 1 marca 2017 r. osoby po-
siadające Brwinowską Kartę 
Mieszkańca mogą skorzystać 
z ulgi oraz dodatkowych 

rabatów cenowych na wy-
brane towary w Top Marke-
cie (dawniej Zygzak) przy ul. 
Armii Krajowej 14 w Brwino-
wie. Informacje o aktualnych 
zniżkach dla posiadaczy karty 
będą pojawiały się na stronie 
facebook.com/topmarketbrwi-
now, a także na ulotkach. Sklep 
czynny: pon.-pt. 7.00-21.00, 
sob. 6-20, niedz. 9-17. (PR)

Brwinowska Karta Mieszkańca 
– kolejni partnerzy

W DNIACH 1 – 31 MARCA 2017 R. 
WŚRÓD PODRÓŻNYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE 

BADANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE JAKOŚCI 
ŚWIADCZONYCH USŁUG

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach  
01 – 31 marca 2017 r. planuje przeprowadzenie wśród podróżnych badań ankie- 
towych dotyczących jakości usług świadczonych przez Spółkę w 2016 r.

Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wkd.com.pl.  
Dodatkowo będzie istniała możliwość wypełnienia ankiety w formie papie- 
rowej, którą będzie można pobrać w kasach biletowych WKD. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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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 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 kadrową/księgową 
do biura rachunkowego w Milanówku 
vero-mona@wp.pl 

 ► 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 Maćka 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 os. 
Staszica 215000 tyś. 694-127-292

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 

 ► SKUP CZĘŚCI FIAT 126 TEL.608374489  

 ► SKUP CZĘŚĆ FIAT 126 
TEL. 608-374-489 

Sprzedam
 ► Metanomierz Bacharach 603 781 410 

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 

Dam pracę

 ► Elektryk – Automatyk – Montażysta 
– Maszyny Pakujące –Pęcice 
Małe k/Janek –tel. 502-204-864 
tadeusz@coffee-service.eu 

 ► 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 

 ► Pracownik produkcji, Grodzisk Maz., 
Ożarów Maz.-Duchnice, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 512-097-920

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

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 - Ołówkowa”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszków - Ołówkowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od dnia 13 marca 2017 r. do 10 kwietnia 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. 16:00

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

Uwagi do planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do 24 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 kwali� kowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym pro� lem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 24 kwietnia 2017 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Gimazjum Społeczne  

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

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

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

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat

 
9.00-14.00,

  
tel.:

 
022

 
758

 
76

 
80

e-mail:
 
slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  g ąc

 

UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991  

  
 Z

 

UPRAWNIENIAMI

 

SZKOŁY

 

PUBLICZNEJ

 

OD

 

2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
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Agencja Pracy Tymczasowej nr 364 
Adecco Poland Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowiska: 
magazynowe, produkcyjne, biurowe, 

osób znających języki obce 
i na stanowiska specjalistyczne  

 

 

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).

Nr. Telefonu: 22 738 88 20
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.pl

www.adecco.pl

Praca od zaraz! 

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

PARTNER HANDLOWY

AKCJA WIOSNA
NAJWIĘKSZY  

I NAJLEPSZY OGRODNICZY  
W MIEŚCIE

PRUSZKÓW, ul. Pogodna 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

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.

Zatrudnię  
kadrową/księgową  

do biura rachunkowego w Milanówku  
vero-mona@wp.pl

 ► 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 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508-357-334 

 ► Usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. 
Tel. 608 846 441 

 ► 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 

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

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

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


