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P R U S Z K Ó W
Do niebezpiecznego 
zdarzenia, potwierdzonego 
przez policję, doszło 
24 marca w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 6 
w Pruszkowie. Nieznany 
mężczyzna zaczepił dwie 
dziewczynki. Kilka dni 
później miał mieć miejsce 
kolejny atak, jednak tego 
nikt nie potwierdza. A rodzice 
boją się o swoje pociechy.

O sprawie zrobiło 
się głośno w całym 
Pruszkowie i oko-
licach po artykule 

jaki ukazał się 28 marca na na-
szym portalu WPR24.pl. W minio-
ny piątek nieznany mężczyzna na 
ul. Ceglanej nieopodal szkoły za-
czepił dwie, kilkuletnie uczen-
nice. Jedną miał złapać za rękę, 
drugą – za kaptur. Na szczęście 
dziewczynkom udało się uciec. 
W poniedziałek rozdzwoniły 
się telefony do naszej redakcji, 
a na skrzynkę mailową nadeszła 

lawina wiadomości. I trudno 
się dziwić, bo rodziców dzie-
ci uczęszczających do podsta-
wówki nr 6 nikt nie poinformo-
wał o tym ważnym fakcie.

– Ja o tej sprawie dowiedziałam 
się od swojej córki. Rozmawiałam 
w tej sprawie z dyrektor szkoły, 
która oznajmiła mi, że to nie moja 
sprawa tylko dziewczynek, którym 
przydarzyła się ta sytuacja i ich ro-
dziców. No jak to nie moja sprawa? 
Moje dziecko chodzi do tej szkoły! 
To skandal... – powiedziała nam 
w rozmowie telefonicznej jedna 

Zaczepiał dziewczynki przed szkołą...
z mam dziecka uczęszczającego 
do podstawówki nr 6.  

Z dyrekcją szkoły skontaktowa-
liśmy się we wtorek, czyli łącznie 
z weekendem pięć dni po niebez-
piecznej sytuacji. Początek roz-
mowy był ostry. – Proszę pana 
nie będę udzielała wywiadu przez 
telefon – stwierdziła kategorycz-
nie Anna Tybora, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Pruszkowie. 
Jednak już po chwili postanowiła 
wypowiedzieć się na ten temat.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2
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– Tunel będzie wyższy niż w Grodzisku. Na pewno nie popełniliśmy tego samego 
błędu. Karetki pojadą tamtędy bez składania „kogutów” i sprzętu na dachu. 
Natomiast będą tam ograniczniki wysokości, uniemożliwiające przejazd dużym 
ciężarówkom i tirom. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o tunelu, który powstanie w ciągu ul. Działkowej
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Dary dla Jagódki możecie przynosić 
w godz. 8-16 do naszej redakcji 
przy ul. Niecałej 10/2 w Pruszkowie 

P R U S Z K Ó W
Podczas wtorkowego 
(28 marca) posiedzenia 
radni powiatu 
pruszkowskiego 
przegłosowali stanowisko 
krytyczne wobec 
projektu ustawy 
o ustroju m.st. Warszawy, 
który zakłada włączenie 
podwarszawskich 
gmin do stolicy 
i likwidację m.in. 
starostwa powiatowego 
w Pruszkowie. 

W ten sposób po-
wiat pruszkow-
ski dołączył do 
szerokiego już 

grona samorządów, które pro-
testują przeciw tzw. wielkiej 
Warszawie. Ten gest ma jednak 
podwójne znaczenie, bo powia-
tem współrządzi Prawo i Spra-
wiedliwość, czyli ugrupowanie 
którego posłowie kontrowersyj-
ny projekt zgłosili w sejmie. Z PiS 
wywodzi się starosta Maksym 
Gołoś, który na początku mar-
ca podczas spotkania z miesz-
kańcami w pruszkowskim L.O. 
Im T. Kościuszki wspólnie 
z wojewodą Zdzisławem Sipie-
rą zapewniał o zaletach ustawy 
metropolitalnej zaproponowa-
nej przez posłów swojej partii.

Rada powiatu negatywnie 
o „wielkiej Warszawie”

Okazuje się jednak, że innego 
zdania jest większość powiato-
wych radnych. Negatywną opi-
nię w sprawie projektu poparło 
15 przedstawicieli klubów Dobro 
Wspólne, Platformy Obywatel-
skiej i Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej. Klub PiS chciał 
odrzucenia uchwały.

– Rada Powiatu Pruszkowskie-
go negatywnie ocenia poselski 
projekt ustawy o ustroju mia-
sta stołecznego Warszawy, któ-
ry wpłynął do Sejmu RP w dniu 
30 stycznia 2017 r. oraz zdecydo-
wanie sprzeciwia się jego wpro-
wadzeniu w zaproponowanej for-
mie i trybie. Prace nad projek-
tem ustawy zmieniającej ustrój 
kilkudziesięciu jednostek samo-
rządu terytorialnego powinny 
być poprzedzone konsultacjami 
społecznymi z poszanowaniem 
podstawowej zasady szacunku 
wobec prawa w imię stabilnego 
rozwoju i funkcjonowania sa-
morządu – czytamy w uchwale. 
– Rada Powiatu Pruszkowskiego 
apeluje o wycofanie z dalszych 
prac legislacyjnych poselskiego 
projektu ustawy o ustroju mia-
sta stołecznego Warszawy oraz 
rozpoczęcie dialogu i konsulta-
cji przygotowania projektu usta-
wy regulującego funkcjonowanie 
warszawskiego obszaru metropoli-
talnego – zaznaczają radni. [JW]
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R E G I O N
Mimo, że Jagódka 
z Pruszkowa ma 
dopiero 3 lata, to życie 
boleśnie ją doświadczyło. 
Nie potrafi  siedzieć, mówić, 
nawet sygnalizować 
głodu... Przypominamy, 
że zbiórka darów 
dla dziecka trwa. 

C ała rodzina: Jagód-
ka, jej rodzice Ania 
i Paweł oraz brat Da-
widek dziękują za 

przekazanie, tak naprawdę, nie-
zbędnych rzeczy do życia. Ale to 
nie koniec. Dziewczynka potrze-
buje stałej rehabilitacji, leków, 
oraz specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjno-ortopedyczne-
go, a to wszystko kosztuje. Ro-
dzice Jagódki robią co mogą, ale 
koszty leczenia dziecka przekra-
czają ich możliwości fi nansowe. 

Na początku marca podjęliśmy 
decyzję, by zorganizować zbiór-
kę, która trwa!

Od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8-16 do naszej redakcji 
przy ul. Niecałej 10/2 w Prusz-
kowie możecie przynosić m.in. 
żywność z długim terminem 
spożycia (kaszki, zupki Gerbe-
ra, herbatniki, mleko, kakao Pu-
chatek itd.), chusteczki, pieluchy, 
ubranka (bluzki 116 cm, spodenki 
110 cm). Potrzebne też jest łó-
żeczko z zabezpieczeniami o roz-
miarach 90 na 200 cm. 

Przypomnijmy także, że każ-
dy z nas może przekazać 1 proc. 
podatku dla Jagody. Także wtedy 
gdy prowadzimy własną firmę. 

W rozliczeniu w rubryce „Wnio-
sek o przekazanie 1 proc. podat-
ku należnego”, w polu „numer 
KRS” należy wpisać 0000037904, 

Trwa zbiórka darów dla Jagódki
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a w rubryce „Informacje uzupeł-
niające” w polu „cel szczegółowy 
1 proc.” trzeba wpisać 28269 Jago-
da Wieteska. Wpłat można doko-
nywać również na konto fundacji 
Zdążyć z pomocą: 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615 tytułem: 28269 
Wieteska Jagoda darowizna na
 pomoc i ochronę zdrowia. [SD]

– Działania odpowiednie podję-
łam, zawiadomiłam policję. Tych 
rodziców, których trzeba było za-
wiadomiłam. Jeśli oczekuje Pan 
dalszych wyjaśnień zapraszam do 
siebie, ale proszę kontaktować się 
po niedzieli. Nie jest prawdą, że ja 
nie poinformowałam rodziców, bo 
sama nie wiedziałam, że takie rze-
czy się zdarzają. Najpierw trzeba 
wysłuchać wszystkich stron, a nie 
tylko wierzyć od razu rodzicom 
– powiedziała dyrektor szkoły.

Z jednej strony pani dyrek-
tor nie wie, że „takie rzeczy się 
zdarzają”, a z drugiej zgłasza 
sprawę na policję... – Bo jak się 
o tym dowiedziałam to zgłosi-
łam i od razu zadziałałam. Tych 
rodziców których trzeba, dzieci 
które uczestniczyły w zdarze-
niu poinformowałam, powia-
domiłam osobiście – podkreśla 
dyr. Anna Tybora.

Spytaliśmy też: Czy nie war-
to było wcześniej powiadomić 
rodziców o tak ważnej sprawie? 
– A kiedy miałam powiadomić, jak 
to się w piątek działo w godzinach 
popołudniowych? A już rodzi-
ce do WPR-u? No to skoro rodzi-
ce do WPR-u to niech dalej sobie 
współpracują z WPR-em i szukają 
pomocy w WPR. Dziękuję życzę 
miłego dnia, do widzenia – po tym 
ostatnim zdaniu dyrektor szkoły 
rzuciła słuchawką. Wszystkie po-
wyższe wypowiedzi Anny Tybory 
cytujemy dosłownie. 

Tuż po piątkowym incyden-
cie w rejonie szkoły pojawiła się 
policja. – Na miejsce niezwłocz-
nie udał się dzielnicowy wraz 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Zaczepiał dziewczynki 
przed szkołą...

z policjantami, którzy skontro-
lowali teren. Dzielnicowy obejrzał 
nagrania z monitoringu miejskie-
go, rozmawiał z dziewczynkami, 
rodzicami jednej z nich i dyrek-
cją. Obecnie trwają nasze usta-
lenia wewnętrzne w stosunku do 
tego kim był ten mężczyzna – mó-

wi nam st. asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Ponownie niespokojnie zrobi-
ło się 29 marca. Wieczorem tego 
dnia otrzymaliśmy wiadomości 
od rodziców, że pod szkołą do-
szło do kolejnej niebezpiecznej 

sytuacji. – W okolicach trzeciej 
godziny lekcyjnej mężczyzna pró-
bował wciągnąć dziecko do samo-
chodu – pisał do nas Michał. Ale 
został spłoszony. – Podobno woź-
na widziała sytuację i zareago-
wała, tylko dzięki niej nic się nie 
stało – informowała nas Marta. 

Rodzice wzajemnie zaczęli 
się ostrzegać na portalach spo-
łecznościowych. Jednak nie uda-
ło się potwierdzić, by to ostatnie 
zdarzenie miało miejsce. Policja, 
jak i straż miejska nie otrzyma-
ły żadnego zawiadomienia w tej 
sprawie. Dlatego też 30 marca 

o godz. 11 postanowiliśmy udać 
się do szkoły. Po kilkunastu mi-
nutach oczekiwania na dyrektor 
Annę Tyburę otrzymaliśmy in-
formację od jej sekretarki, że nie 
znajdzie tego dnia dla nas czasu, 
gdyż spieszy się na ważne spo-
tkanie. Chcieliśmy poczekać i za-
jąć dosłownie trzy minuty. Bez 
skutku. A warto dodać, że pa-
ni dyrektor znajdowała się za 
drzwiami obok i nawet na mo-
ment nie wyszła.

29 marca dzieci, choć nie 
wszystkie, otrzymały wpisy 
(patrz zdjęcie) do dzienniczków 
z ostrzeżeniem dla rodziców. 
– Dziecko z tzw. pierwszej zmia-
ny nie otrzymało żadnego wpi-
su, natomiast córka z drugiej ma 
wklejoną karteczkę z informa-
cją, by zapewnić dziecku bez-
pieczeństwo – mówi Karolina. 

Do działania przystąpiły wła-
dze miasta. – Na moją prośbę 
zostały wysłane cywilne patrole 
policjantów w rejon szkoły. Do-
datkowo mamy ustawiony mo-
nitoring wizyjny, który obsługuje 
straż miejska. Poprosiłem rów-
nież dyrektor, żeby poinformo-
wała o całej sytuacji rodziców 
dzieci, w szkole mają odbyć się 
apele oddzielnie dla wszystkich 
roczników, każdy wychowaw-
ca klas został też zobligowany 
do przeprowadzenia specjal-
nych lekcji tak, by mógł prze-
strzec najmłodszych. Apelujemy 
do rodziców o wzmożoną czuj-
ność, jednocześnie prosimy o to, 
aby nie siać paniki, ponieważ to 
źle wpływa na psychikę dzieci – 
mówi Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa. 
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– Apelujemy do rodziców o wzmożoną 
czujność, jednocześnie prosimy o to, 
aby nie siać paniki, ponieważ to źle 
wpływa na psychikę dzieci – mówi Michał 
Landowski, wiceprezydent Pruszkowa
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Dla miłośników kina pod 
chmurką mamy dobrą 
informację. Przygotowania 
do kolejnej edycji 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego ruszyły. 
Co ciekawe, nie zabraknie 
niespodzianek.

T o już pewne – latem 
w Pruszkowie nie za-
braknie seansów pod 
chmurką. Podobnie 

jak w ubiegłych latach miłośni-
cy kina w wakacyjne weekendy 
będą mogli oglądać kinowe hity 
na świeżym powietrzu. W lipcu 
seanse będą startować o godz. 
21.30, a w sierpniu o 20.30. Przed 
nami aż osiem ekscytujących 
fi lmowych wieczorów. 

Ważną informacją dla miesz-
kańców jest zmiana miejsca 
projekcji. Kino pod chmurką 
zawita bowiem do Parku Po-
tulickich w rejon studni wody 
oligoceńskiej. Nie zabraknie 
krzesełek, a chętni będą mogli 
przynieść ze sobą koce. Zmiana 
lokalizacji to niejedyna nowość. 
Tegoroczne seanse Pruszkow-
skiego Kina Letniego będą od-
bywać się w... soboty! Repertuar 
jest już w przygotowaniu. Nie-
bawem go ogłosimy. [AS]

Kino Letnie w nowym miejscu i...

C Y T A T02



0303030303

116 – tyle szczurów zostało zgłoszonych do XXI Ogólnopolskiej Wystawy Szczurów Rodowodowych. 
Odbędzie się ona 2 kwietnia w pruszkowskiej Hali Znicz. – Walczymy ze stereotypami i pokazuje-

my jak wspaniałe są te zwierzęta – mówi Aleksandra Brzeska, wiceprezes Stowarzyszenia Hodowców Szczurów 
Rodowodowych w Polsce. Wśród zgłoszonych do wystawy szczurów, są także zwierzaki z krajów takich jak Niem-
cy, Hiszpania, Czechy, Ukraina, Holandia.  116P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl

Remont linii 447. Tunel na Działkowej coraz bliżej
 Joanna Wielgus 

R E G I O N
Tunel w ciągu 
pruszkowskich ulic 
Działkowej i Błońskiej 
w Pruszkowie to jedna
z tych inwestycji w ramach 
przebudowy linii kolejowej 
nr 447 na którą najbardziej 
czekają mieszkańcy. 
Znamy szczegóły budowy.

N a powstanie podziem-
nej przeprawy miesz-
kańcy Pruszkowa, ale 
też sąsiedniego Parz-

niewa czekają od lat. Kiedyś 
w miejscu, które zasłaniają obec-
nie zielone ekrany, funkcjonował 
przejazd w poziomie torów. Za-
mknięto go jednak, a ruch prze-
niósł się na ulicę Przejazdową. 
Poza tym szlakiem na drugą stro-
nę torów można w Pruszkowie 
dostać się tylko wysłużonym wia-
duktem w ciągu ul. Poznańskiej. 
W połączeniu z dużym ruchem 

samochodowym skutkuje to kor-
kami i długim czasem przejazdu 
przez miasto. Planowany tunel 
pod torami PKP na ul. Działko-
wej będzie więc udogodnieniem 
przede wszystkim dla kierowców. 

Inwestycję w ramach moderni-
zacji podmiejskiej linii kolejowej 
na odcinku Warszawa Włochy- 
Grodzisk Mazowiecki przepro-
wadzi PKP PLK. – Budowa tunelu 
rozpocznie się we wrześniu wraz 
z rozpoczęciem prac wymagają-
cych zamknięcia torów. Zakoń-
czenie budowy tunelu będzie 
miało miejsce wraz z końcem 
prac na linii 447, czyli we wrze-
śniu 2018 roku – mówi Karol 
Jakubowski z biura prasowego 
PKP PLK. – Koszt budowy tunelu 
wraz z włączeniem w ul. Błońską 
oraz ul. Działkową i przebudową 
układu dróg lokalnych to około 
25 mln zł – dodaje. 

Z jakimi utrudnieniami w cza-
sie budowy będą musieli liczyć 
się kierowcy? Tego na razie nie 
wiedzą nawet kolejarze. – Przed 

Na powstanie podziemnej przeprawy mieszkańcy Pruszkowa, ale też Parzniewa czekają od lat
rozpoczęciem robót wykonaw-
ca przedstawi do zatwierdze-
nia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem za-
rządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robót w okresie trwania 
budowy – lakonicznie stwier-
dza Jakubowski. 

Powraca także ważne pytanie 
o konstrukcję samego obiektu. 
Nauczka, że trzeba się o nią mar-

twić zawczasu, płynie bowiem 
z Grodziska, gdzie w ciągu ul. 
Bałtyckiej PKP PLK wybudowały 
tunel, który szybko zyskał ma-
ło pochlebny przydomek „lili-
put”. Swobodnie nie mogą nim 
przejeżdżać karetki pogotowia, 

a większe samochody klinu-
ją się pod nisko zawieszonym 
dachem. Czy historia powtórzy 
się na Działkowej? 

– Tunelem będą mogły przeje-
chać wszystkie samochody o wy-
sokości do 3,5 metra. Parametry 
nowego obiektu zostały opraco-
wane wspólnie z miastem – za-
pewnia przedstawiciel PKP PLK. 
W rozmowie z nami potwierdza 
to Andrzej Kurzela, wiceprezy-

dent Pruszkowa. – Tunel będzie 
wyższy niż w Grodzisku. Na pew-
no nie popełniliśmy tego same-
go błędu. Karetki pojadą tamtędy 
bez składania „kogutów” i sprzę-
tu na dachu. Natomiast bę-
dą tam ograniczniki wysokości, 

uniemożliwiające przejazd dużym 
ciężarówkom i tirom. Uwzględ-
niliśmy tutaj wnioski mieszkań-
ców, którzy boją się aby nie jeź-
dziły tam ciężkie pojazdy – mówi 
wiceprezydent Kurzela. 

Roboty przygotowawcze do re-
montu linii kolejowej nr 447 roz-
poczną się już niedługo, w maju 
tego roku. Od września całkowicie 

wstrzymany zostanie ruch pocią-
gów na odcinku Warszawa Wło-
chy-Grodzisk Mazowiecki. Wtedy 
rozpoczną się najważniejsze pra-
ce konstrukcyjne. Kluczowy etap 
modernizacji potrwa 12 miesię-
cy. Za tydzień na łamach „Gazety 
WPR” i portalu WPR24.pl szcze-
góły budowy nowego przystanku 
kolejowego w Parzniewie.
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– Zakończenie budowy tunelu będzie 
miało miejsce wraz z końcem prac 
na linii 447, czyli we wrześniu 2018 r. 
– mówi Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK  
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P O D K O W A  L E Ś N A

W Podkowie grupa inicjatywna 
zbiera podpisy w sprawie referen- 
dum. To dalszy ciąg tematu doty-
czącego projektu „wielkiej Warsza-
wy”. Mieszkańcy postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce. A jak brzmią 
wnioskowane pytania referendal-
ne? Pierwsze: „Czy jesteś za utrzy- 

maniem samodzielności Podkowy 
Leśnej jako odrębnej jednostki sa-
morządu terytorialnego z dotych- 
czasowymi kompetencjami samo-
rządowymi?”. Drugie: „Czy jesteś za 
tym, aby Podkowa Leśna na zasa- 
dzie dobrowolności zacieśniała w in- 
teresie mieszkańców współpracę  

Zbierają podpisy. 
Będzie referendum?

z samorządami Warszawy i otaczają-
cych ją gmin?” Dodajmy, że w Podko-
wie odbywa się też zbiórka podpisów 
pod wnioskiem o odwołanie starosty 
grodziskiego Marka Wieżbickiego. 
Wniosek skierowany jest do radnych 
powiatu grodziskiego, bo to oni mogą 
w głosowaniu odwołać starostę. [AG]  

(wymagane nieco ponad 320 
podpisów). Z tego co wiem, ta 
wymagana liczba osób na liście 
poparcia została już przekro-
czona. Jesteśmy bardzo świa-
domym społeczeństwem.

Podkowa zawsze „mówi” jed-
nym głosem?
– Nie. Absolutnie. To nie jest tak, 
że Podkowa zawsze mówi jednym 
głosem. To jest pewien fenomen, 
że w sytuacji gdy jest zagrożo-
ne dobro nadrzędne, rzucamy 
swoje animozje i w tym jednym 
celu jesteśmy jednomyślni. Póź-
niej możemy mieć inne zdania.  
Tę jedność czuję przy okazji 
referendum i wyrażania zda-
nia o starostwie powiatowym 
w Grodzisku Maz. w kontekście 
naszych dróg.

Dlaczego, Pana zdaniem, po-
wiat miałby rzucać kłody pod 
nogi Podkowie?
– Nie ma żadnego racjonalne-
go wytłumaczenia.

Ale czy to są typowe złośliwości? 
Bardzo urzędowy sposób funk-
cjonowania? 
– Moim zdaniem jest tam pe-
wien potencjał złej woli. Albo ona  

wypływa z braku umiejętności, 
braku podejmowania decy-
zji albo zwyczajnie pokazania 
wszystkim maluczkim jacy jesteś- 
my ważni, bo jesteśmy urzędni- 
kami. Nie będę się zastanawiał 
nad przyczynami, bardziej in-
teresują mnie możliwości roz-
wiązania problemu. 

Ten, jak Pan mówi  
„potencjał złej woli”  
musi z czegoś wynikać... 
– Nie chciałbym dywagować. Ja 
tylko wiem, że od bardzo wie-
lu lat ciągną się sprawy braku 
uzgodnień na drogi, czy sprawy 
prowadzone przez powiatowego 
inspektora nadzoru budowlane-
go. Wygląda to tak, że w Podkowie 
Leśnej zmieniają się projektanci, 
burmistrzowie, radni a poziom 
problemów współpracy ze sta-
rostwem narasta. W tej układan-
ce niezmienny jest tylko starosta 
Wieżbicki od 2004 r. i pani Da-
maziak, była burmistrz Podkowy 
w latach 1998-2002, a obecnie se-
kretarz starostwa. 

Może opisze Pan problem z po-
wiatem na jakimś przykładzie.
– Drogi to jest taki najbardziej 
wyrazisty przykład. Mamy ko-
respondencję od początku lat 
2000. Jeżeli miasto objęte jest 
ochroną konserwatora zabyt-
ków, to każdy projekt inwesty-
cyjny musi być zaopiniowany 
przez niego. Te rozmowy nie 
są łatwe. Interes między eko-
nomią, użytecznością, ekolo-
gią a poczuciem estetyki często 
jest rozbieżny. Gdy dojdziemy 
do porozumienia, wtedy zaczyna 
działać projektant. Po złożeniu 
projektu są wydawane decy-
zje komunikacyjne. A na końcu 
powiatowy wydział architektu-
ry blokuje wydanie pozwolenia 
na budowę, bo np. życzy sobie 
zlikwidowania 200 letnich dę-
bów – naturalnej szykany na ul. 
Kwiatowej. Konserwator chciał 
zachować drzewa, jako natu-
ralne spowolnienie ruchu. Sta-
rostwo odmówiło, musieliśmy 
przesunąć oś drogi, by uzyskać 
z jednej strony pozwolenie na 
budowę, a z drugiej zachować 
drzewa, tylko dlatego, że powiat 
tak chciał. Tak nie powinno się 

W Y W I A D
Trudno nie poruszyć dwóch 
ważnych tematów dla Podkowy 
Leśnej. Po pierwsze wojewoda 
mazowiecki unieważnił uchwałę 
o referendum podjętą przez rad-
nych, po drugie – odmówił spo-
tkania z mieszkańcami...
– Powiem szczerze, czytając od-
powiedź wojewody, że nie jest 
osobą kompetentną do udzielania 
informacji na temat ustawy me-
tropolitalnej, w związku z tym nie 
przybędzie na spotkanie, trudno 
było się nie uśmiechnąć. Wyszedł 
z niego mało odpowiedzialny, cał-
kowicie podporządkowany swo-
im kolegom partyjnym urzędnik. 
Burmistrzem jestem tylko od 
dwóch lat, ale wcześniej będąc 
aktywnym obywatelem obserwo-
wałem również działania podej-
mowane przez Zdzisława Sipierę 
i moje odczucia były zupełnie inne. 
Miał opinię silnego samorządow-
ca, który owszem ma bardzo róż-
ne poglądy (czasami kompletnie 
inne od moich), ale zachowuje się 
twardo, przyzwoicie i ma zasady. 
Przyznam, że jestem niemile za-
skoczony i zawiedziony dzisiejszą 
postawą pana wojewody.  Odwra-
canie kota ogonem, połajanki, to 
nie przystoi człowiekowi pełnią-
cemu tak poważną funkcję w ad-
ministracji państwowej. Działać 
trzeba w imię wyższej potrze-
by, a nie tylko dla interesu jednej 
partii politycznej. Mam nadzie-
ję, że to tylko działanie chwilowe,  
jestem dobrej myśli.

A Pan służy mieszkańcom?
– Tak. Najlepiej jak potrafię. Sta-
ram się patrzeć na miasto jak na 
wspólnotę, gdzie należy godzić 
różne potrzeby i oczekiwania. 
Place, ulice, skwery, to dobro 
wspólne i w związku z tym trze-
ba zaakceptować to, że wszyscy 
mieszkańcy mają prawo do wypo-
wiedzenia się. Jestem otwarty na 
wszelkiego rodzaju propozycje, 
uwagi. Miasto to nie burmistrz 
czy radni, to – mieszkańcy i to 
ich głos jest najważniejszy.   

I mieszkańcy chcą się wypowie-
dzieć, bo sami dążą do tego, aby 
zorganizować referendum.
– Na to wygląda. Na ostatnie 
spotkanie przyszło bardzo dużo 

To ludzie są siłą naszego miasta
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Rozmowa z ARTUREM TUSIŃSKIM, burmistrzem Podkowy Leśnej
robić, to nie jest dobra praktyka. 
Innym przykładem jest wymaga-
nie od nas poszerzania ulic, co 
jest niemożliwe ze względu na 
zabytkowy układ urbanistyczny. 
Przykłady mogę mnożyć. 

Zostawmy już te trudne tema-
ty. Jakie najważniejsze plany in-
westycyjne są przewidziane na 
ten rok?
– Będzie to historyczny budżet. 
Jeżeli radni przesuną środki, 
będziemy mieli 8,5 mln zł po 
stronie inwestycyjnej. Chce-
my zrobić staw w parku, kon-
tynuować porządkowanie zieleni 
na dużą skalę i drogi. Mam też 
pewien futurystyczny pomysł. 
Chciałbym opracować plan prze-
bicia pod kolejką WKD, tak żeby 
połączyć ul. Topolową z ul. Hele-
nowską. Mówię o tunelu dla pie-
szych i rowerzystów.

mieszkańców, ok. 200-250 osób, 
sala była wypełniona po brzegi. 
To przy frekwencji Podkowy Le-
śnej na poziomie 70 proc., daje 
ponad 10 proc. obywateli, któ-
rzy mają czynne prawo wyborcze. 
Popatrzmy na skalę. To tak, jak-
by w Warszawie na jakieś spotka-
nie przyszło ok. 130 tys. ludzi, bo 
uprawnionych do głosowania jest 
pewnie 1,3 mln. To naprawdę spo-
ro. Podkowianie są bardzo silnie 
związani ze swoją „małą ojczy-
zną”, niespieszno nam do wiel-
kiej Warszawy. 

Referendum odbędzie się, czy 
nie ma szans?
– Referendum z inicjatywy ra-
dy zostało uchylone przez wo-
jewodę. Decyzję o ewentualnym 
zaskarżeniu rozstrzygnięcia 
nadzorczego wojewody Rada 
Miasta podejmie na najbliższej 
sesji. Wynik zależy od sądu. 
Mieszkańcy nie chcąc czekać, 
po prostu wzięli sprawy w swo-
je ręce. Na spotkaniu padł taki 
pomysł, żeby zgłosić wniosek 
o przeprowadzenie referendum, 
zgłosiło się kilkadziesiąt osób do 
komitetu. Nie było głosu sprze-
ciwu. Wniosek został złożony, 
obecnie są zbierane podpisy 

Reklama

Jakie ma Pan marzenie, takie, 
którego nie zdąży zrealizować 
za swojej kadencji?
–  Hm... Marzenie? Najbardziej  
zależałoby mi na tym, żeby w Pod-
kowie utrzymywało się to, co 
mamy. Czyli jeśli jest sytuacja za- 
grożenia, to mówimy jednym gło-
sem. Bo to jest siła miasta, czyli 
ludzie – społeczeństwo. Jeśli ono 
jest silne i potrafi się zmobilizo-
wać, bardzo racjonalnie analizuje, 
ale odczuwa uczucia i emocje, to 
wtedy można naprawdę wszystko. 
Trudno mówić o niezrealizowa-
nych marzeniach, będąc w po-
łowie kadencji. Jeszcze dwa lata 
przede mną i wiele do zrobienia. 
W tym względzie jestem opty-
mistą. Mam nadzieję, że miasto 
po zakończonej kadencji będzie 
w dobrej kondycji.

ROZMAWIAŁ:
SEWERYN DĘBIŃSKI
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W jednym z bloków na terenie Prusz-
kowa 30 marca znaleziono zwłoki 
68-letniego mężczyzny. – Straż po-
żarna, karetka i policja przy al. Nie-
podległości róg al. Wojska Polskiego. 
Niestety nie udało się dowiedzieć co 
się stało. Strażacy z drabiną wcho-
dzili do bloku – napisała do nas na 

Facebooku czytelniczka Agata. Oka-
zało się, że straż pożarna pomagała  
w działaniach policji. – Zgłoszenie 
otrzymaliśmy ok. godz. 11.50. Za-
niepokojona kobieta poinformowa-
ła nas, że od kilku dni nie ma kontaktu 
ze swoim znajomym – mówiła nam 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy 

W mieszkaniu 
znaleziono zwłoki

Komendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. – Poprosiliśmy straż pożarną by 
pomogli nam w dostaniu się do miesz-
kania. Gdy już się do niego weszliśmy 
znaleźliśmy zwłoki 68-letniego męż-
czyzny – dodawała. Na miejscu trwa-
ły czynności policyjne. Sprawa trafiła 
do prokuratury. [AS]  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres i.kaminska@dkpartner.pl
Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00-16:00 pod numerem 601 430 453 lub 669 606 610

Zgodnie z obowiązującym prawem nie pobieramy żadnych opłat od kandydatów  
za udział w procesach rekrutacyjnych.

www.dkpartner.pl

Obowiązki:
•  Załadunek i rozładunek towaru  

za pomocą wózka widłowego
•  Przyjęcie towaru w oparciu  

o dokumentacje i system  
komputerowy,

•  Przygotowanie zamówień  
w oparciu o system komputerowy.

Wymagania:
•  Wymagane doświadczenie jako 

operator niskiego składowania,
•  Chęć do pracy,

•  Mile widziane doświadczenie  
na wysokim składzie,

•  Badanie na nosicielstwo.

Oferujemy:
•  Pracę od pon- pt.  

w systemie I lub III zmianowym.
•  Umowę o pracę,
•  Możliwość rozwoju w strukturach 

firmy,
•  Premie uznaniowe, 
•  Dobrą atmosferę w pracy.

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Miejsce pracy: Sokołów

 Seweryn Dębiński 
 

R E G I O N
Wracamy do tematu, który 
jako pierwsi poruszyliśmy  
21 marca na portalu WPR24.pl  
i potem w „Gazecie 
WPR”. Chodzi o 14-letnią 
dziewczynkę z Milanówka, 
która miała paść ofiarą 
niebezpiecznej gry 
internetowej „Niebieski 
wieloryb”. Prokuratura 
twierdzi, że nastolatka 
okaleczyła się „dla 
szpanu”, mimo to kontekst 
wspomnianej gry pozostaje.

N iebezpieczna gra inter-
netowa, o której mo-
wa pochodzi z Rosji. 
Została rozpowszech-

niona na tamtejszym portalu 
społecznościowym Wkontaktie, 
czyli rosyjskim odpowiedniku 
Facebooka. Odkąd sprawę opi-
sała Nowaja Gazieta (maj 2016 r.)  
o grze zrobiło się głośno na ca-
łym świecie. Według szacunków 
rosyjskich dziennikarzy miało 
zginąć 130 nastolatków, danych 
nigdy nie potwierdzono.

Również w Polsce nastolatko-
wie dali się złapać na „Niebieskie-
go wieloryba”. Do samookaleczeń 
dochodziło w kilku rejonach na-
szego kraju, także w naszym re-
gionie, a dokładniej w Milanówku. 
Temat został poruszony przez 
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To nie gra w „samobója”, 
a chęć zaimponowania?

Ale problem istnieje. Mimo, że 
nastolatka z Milanówka okaleczyła 
się, by zaimponować grupie ró-
wieśników, to gra nadal pozostaje 
w tle całej sprawy... – Wciąż pro-
wadzimy to postępowanie. Dzieci 
zostały przesłuchane w charak-

terze świadków, czyli zarówno ta 
dziewczynka, u której na udzie 
znalazł się wizerunek wieloryba 
oraz inne dziewczynki z kręgu jej 
znajomych, które mogły uczestni-
czyć w grze „Niebieski wieloryb” 

– mówi nam prok. Dariusz Śle-
pokura z Prokuratury Rejonowej 
w Grodzisku Mazowieckim.

Czego dowiedziała się proku-
ratura? – Z tych zeznań wynika, 
że żadna z tych dziewczynek nie 
była uczestnikiem tej gry. Okazu-
je się, że w gronie rówieśników 
temat „Niebieskiego wieloryba” 
był bardzo modny i po prostu, 
aby zaistnieć w środowisko jed-
na z dziewczynek wykonała sobie 
takie samookaleczenie. Wiemy 
też, że dziewczynki wymienia-
ły się między sobą informacja-
mi na temat tej gry, kolejnych 
zadań. Wydaje się, że tutaj ma-
my do czynienia z takim naśla-
downictwem raczej – odpowiada 
prok. Ślepokura. 

Ale jak podkreślił informacje 
dalej będą weryfikowane. Zabez-
pieczono komputer i telefony 
komórkowe nastolatków, by wy-
konać oględziny tych przedmio-
tów. Prok. Ślepokura: – Będziemy 
badać czy te osoby rzeczywiście 
mówią prawdę czy jednak kon-
taktowały się z kimś innym, ob-
cym, tzw. operatorem gry.

Cała ta gra może być tylko im-
pulsem, by dziecko z niską samo-
oceną lub nadmierną potrzebą 
akceptacji zrobiło sobie krzyw-
dę. Miejcie oko na swoje pocie-
chy, mimo że sprawa może być 
sztucznie wykreowana przez 
media. Pamiętajcie, rozmowa 
jest podstawą.

– Okazuje się, że w gronie rówieśników 
temat „Niebieskiego wieloryba” był 
bardzo modny i po prostu, aby zaistnieć 
w środowisko jedna z dziewczynek 
wykonała sobie takie samookaleczenie  
– mówi prok. Ślepokura  

nas 21 marca, gdy dotarliśmy do 
nieoficjalnych informacji mówią-
cych o tym, że nastolatka padła 
ofiarą tej gry. Dzień później pisali 
o tym wszyscy. Sprawę potrak-
towaliśmy naprawdę serio, jak 
wiele innych ogólnopolskich me-

diów. Ale okazuje się, że „Niebie-
ski wieloryb” został wykreowany 
na sensację. Nawet Prokuratura 
Krajowa, czy Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej powielały fał-
szywe informacje.

Oświadczenie Starosty  
i Zarządu Powiatu Grodziskiego

W związku z zaproszeniem 
Starosty Grodziskiego przez 
Burmistrza Podkowy Leśnej 
na spotkanie z mieszkańcami 
w dniu 21 marca 2017 r.  
Starosta Grodziski 
sporządził pismo i zwrócił 
się do Burmistrza z prośbą 
o zapoznanie z treścią tego 
pisma mieszkańców oraz 
umieszczenie pisma na 
portalu Ogród Podkowa 
Leśna – Moje Miejsce.

P onieważ burmistrz do 
dnia dzisiejszego nie 
ujawnił mieszkańcom 
treści pisma starosty  

z dnia 21 marca 2017 r. oraz wo-
bec przedstawienia nieprawdzi-
wych informacji przez burmistrza 
Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego  
w dniu 13 marca 2017 r. na stronie  
portalu Miasto Ogród Podkowa 
Leśna – Moje Miejsce pn. „Sta-
rostwo mówi nie dla naszych 
projektów drogowych” i ciągłe 

Wskazujemy na następujące, 
ostatnio zaistniałe fakty, bez do-
konywania ich oceny oraz własnej 
interpretacji i bez stosowanej przez 
burmistrza na portalu i facebooku 
tak powszechnie istniejącej w środ-
kach przekazu „mowy nienawiści”.

I tak:
1.  Burmistrz nie zapoznał miesz-

kańców Podkowy Leśnej z pis- 
mem starosty grodziskiego 
z dnia 21 marca 2017r na spo-
tkaniu z mieszkańcami, jak rów-
nież nie zamieścił mimo prośby 
treści pisma na swoim portalu, 
ażeby mieszkańcy Podkowy Le-
śnej mieli możliwość zapozna-
nia się ze stanowiskiem starosty 
w taki sam odpowiedni sposób, 
jak z poglądami burmistrza,  
tj. za pośrednictwem portalu Ar-
tura Tusińskiego: portalu Ogród 
Podkowa Leśna – Moje Miejsce,

2.  W dniu 23 stycznia 2017 r. Gro-
dziska Policja skierowała do Są-
du Rejonowego w Grodzisku 
Maz. I wydział Karny, wniosek 

o ukaranie burmistrza Podkowy 
Leśnej za popełnienie wykrocze-
nia określonego w art. 85§1 Ko-
deksu wykroczeń (sprawa dotyczy 
zarządzania drogami gminnymi), 

3.  Wojewoda mazowiecki po raz 
kolejny uznał działania starosty 
grodziskiego za zgodne z pra-
wem, utrzymując decyzją nr  
35/P/2017 z dnia 23 marca 2017 r. 
w mocy decyzję starosty w spra-
wie przebudowy ul. Kwiatowej 
na odcinku Paproci – Parkowa 
w Podkowie Leśnej, (z treścią 
decyzji można zapoznać się na 
stronie biuletynu informacji pu-
blicznej Powiatu Grodziskiego:  

rozpowszechnianie niezgodnych  
z prawdą informacji, które narusza-
ją dobre imię władz powiatu oraz 
pracujących w nich urzędników, 
narażając ich na utratę zaufania, 
co miało miejsce również na spo-
tkaniu z mieszkańcami Podkowy 
Leśnej w dniu 21 marca br., infor-
mujemy, że z treścią pisma staro-
sty można zapoznać się na stronie 
biuletynu informacji publicznej 
Powiatu Grodziskiego: www.bip.
powiat-grodziski.pl, w zakładce 
„Komunikaty i ogłoszenia” oraz 
na stronie powiatu: www.powiat-
-grodziski.pl, do czego zachęcamy  
mieszkańców Podkowy Leśnej. 

Starosta i Zarząd Powiatu Gro-
dziskiego uznają, że nie można 
dłużej pozostawiać bez odpo-
wiedzi postępowania i zacho-
wania burmistrza, noszącego 
cechy naruszania dóbr osobi-
stych, a przede wszystkim świa-
domego wprowadzania w błąd 
mieszkańców Podkowy Leśnej  
– przyszłych wyborców.

www.bip.powiat-grodziski.pl, 
w zakładce „Komunikaty i ogło-
szenia” oraz na stronie powiatu:  
www.powiat-grodziski.pl.).

4.  Od 2015 r., burmistrz A. Tusiń-
ski jest w posiadaniu dokumen-
tów, w oparciu, o które mógłby 
przebudować ul. Kwiatową na 
części utwardzonej – dlaczego 
tego nie uczynił?

Mając przytoczone fakty na uwa-
dze oraz po zapoznaniu się z tre-
ścią pisma starosty z dnia 21 marca 
2017 r. , zaistniałą sytuację pod-
dajemy rozwadze Mieszkańców 
Podkowy Leśnej, jak również 
ocenę przedstawionych faktów, 
opinii organów, w tym opinii Mi-
nistra Infrastruktury. Czy jako 
mieszkańcy i elektorat wyborczy 
nie jesteście Państwo świadomie 
i celowo wprowadzani w błąd? Czy 
nie jesteście Państwo wykorzysty-
wani poprzez wywoływanie przez 
burmistrza, zamierzonych, nega-
tywnych emocji i oczekiwanych 

przez burmistrza działań, ta-
kich, które leżą w jego politycz-
nym interesie? Czy nie jesteście 
Państwo poddawani technikom 
wyborczym zbijania kapitału  
wyborczego – poparcia, polega- 
jącego, na wywoływaniu destruk-
tywnych emocji do celowo wy- 
kreowanego „wroga”? Czy bur- 
mistrz, zamieszczając np. na swo-
im facebooku prześmiewczego 
wierszyka, jakoby był wszystkie-
mu winien „Tusiński”, nie kreuje 
w ten sposób swojego wizerun-
ku jako jedynego pozytywnego, 
w przeciwieństwie do wszyst-
kich pozostałych: wojewody, staro- 
sty, urzędników? Czy w ten spo-
sób burmistrz nie odwraca uwa-
gi od swoich zaniechań, braku 
podejmowania czynności, nale-
żytej staranności i dbałości o in-
teresy mieszkańców w zakresie 
realizacji inwestycji drogowych 
i poprawy jakości życia mieszkań-
ców, na które wskazywał w swoich  
obietnicach wyborczych?

Reklama
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Wracamy do sprawy ludzkich szcząt-
ków odnalezionych w okolicach ko-
ścioła w Nadarzynie. Przypomnijmy: 
makabrycznego odkrycia dokonano 
8 marca w związku z pracami przy 
modernizacji trasy S8. Roboty na-
tychmiast wstrzymano, a szczątki 
przekazano do badań do Zakładu 

Medycyny Sądowej w Warszawie.  
O sprawie poinformowano też Insty-
tut Pamięci Narodowej. Prokuratura 
nadal zajmuje się sprawą. – Znalezio-
ne kości mogły leżeć tam przynajmniej 
50-70 lat. Prawdopodobnie mogą po-
chodzić z okresu II wojny światowej. 
Na miejscu nadal pracuje biegły, który 

Co z ludzkimi 
szczątkami?

sprawdza, czy w pobliżu kościoła znaj-
dują się inne kości ludzkie – informuje 
prokurator Piotr Romaniuk z Proku-
ratury Rejonowej w Pruszkowie. Co 
stanie się ze szczątkami, które zostały 
przebadane? – Zostaną pochowane 
na cmentarzu w Nadarzynie – odpo-
wiada prok. Romaniuk. [JM]  

reklama

Uchwałą w „Klątwę”
 Joanna Wielgus 

P I A S T Ó W 
Podczas poniedziałkowej 
(27 marca) sesji radni 
Piastowa przyjęli stanowisko 
w sprawie... spektaklu 
„Klątwa” granego  
w stołecznym Teatrze 
Powszechnym, o którym 
głośno było kilka  
tygodni temu.

P rzypomnijmy, że „Klą- 
twa” w reżyserii Oli-
vera Frljića wzbudzi-
ła duże kontrowersje  

w momencie premiery w poło- 
wie lutego. Jedni okrzyknęli ją naj-
ważniejszym spektaklem ostat-
nich lat, inni nadali jej status 
obrazoburczej, zarzucali akto-
rom i twórcy profanację symbo-
li religijnych i państwowych. Od 
władz Warszawy, którym podle-
ga Teatr Powszechny domagano 
się zdjęcia sztuki z afisza.

Sprawa nieco ucichła, jed-
nak nieoczekiwanie postanowi-
li do niej wrócić radni Piastowa. 

W przyjętym stanowisku przywo-
łano cytat z Biblii, dziedzictwo Jana 
Pawła II i wyrażono apel do władz 
Warszawy. – „To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali…” 
(J15 9-17). Ten imperatyw moralny 
legł u podstaw ładu społecznego, 
który od tysiąca pięćdziesięciu lat 
jest budowany przez kolejne po-
kolenia Polaków w niepodległym, 
suwerennym Państwie Polskim. 
Z ładu tego korzystają również 
przybysze innych narodowości, 
wyznawcy odmiennych religii, 

wszyscy, którzy potrafią ten ład 
uszanować. Właśnie ze względu 
na ten ład w Polsce nigdy nie było 
wojen religijnych, Polacy potrafili 
zbrojnie upominać się o wolność 
swoją i wolność innych narodów 
i w Polsce przyjęta została pierwsze 
w Europie konstytucja. JESTEŚMY 
Polakami, w większości wyznania 
rzymskokatolickiego, PAMIĘTAMY 
o naszym dziedzictwie i CZUWAMY 
aby to dziedzictwo było szanowa-
ne, tak jak my szanujemy przeko-
nania i symbole religijne innych. 
Nie zgadzamy się aby religia kato-
licka, jej symbole oraz postać Ojca 
Świętego Jana Pawła II, autorytetu 
moralnego uznawanego przez cały 

cywilizowany świat, były w Polsce 
profanowane pod pozorem korzy-
stania z „wolności wypowiedzi ar-
tystycznej” – czytamy w uchwale 
radnych i burmistrza miasta.

– Jeśli już jakiejś mniejszości 
w naszym kraju potrzebna jest 
ekspresja, taka jak prezentowa-
na na scenie Teatru Powszech-
nego, to niech odbywa się ona 
w przestrzeni prywatnej i za pry-
watne pieniądze. Apelujemy do 
władz samorządowych wszyst-
kich szczebli o nie finansowanie 

Radni Piastowa przyjęli stanowisko w sprawie... 
warszawskiego spektaklu

z naszych wspólnych pieniędzy 
przedsięwzięć, które nie tylko 
nie mają ze sztuką nic wspólne-
go, godzą natomiast w fundamen-
ty, na których opiera się Państwo  
Polskie – zaznaczają radni.

Przyjęcie uchwały (11 za do 4 prze- 
ciw) w sprawie spektaklu teatral- 
nego, który odbywa się w War-
szawie i jest finansowany ze sto-
łecznych środków wywołało już  
wiele komentarzy. 

Radny Marek Grzybowski z PiS 
zaproponował przyjęcie przez Ra-
dę Miasta stanowiska w sprawie 
spektaklu „Klątwa” w Teatrze Po-
wszechnym. Podczas posiedzenia 
Rady Miasta odbyła się na ten te-
mat poważna dyskusja. Mam pry-
watne zdanie w tej sprawie i wcale 
nie wiem, czy takie spektakle po-
winny być dotowane. Jednak na 
„Klątwie” nie byłem. Nie widzia-
łem. To po pierwsze. Po drugie 
Art. 25 Konstytucji Rzeczypospo-
litej stanowi: „Władze publiczne 
w Rzeczypospolitej Polskiej za-
chowują bezstronność w spra-
wach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficz-
nych, zapewniając swobodę ich 
wyrażania w życiu publicznym”. 
Po trzecie, finansowanie spektaklu 
odbywa się z pieniędzy Warszawy. 
Uznaję więc, że Rada Miasta Pia-
stowa nie powinna w ogóle zajmo-
wać się takimi kwestiami. Dlatego 
zagłosowałem przeciw przyjęciu 
takiego stanowiska – relacjonuje 
radny Maciej Chudkiewicz.
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JAKTORÓW
Gmina Jaktorów  
złożyła dwa 
zawiadomienia  
do prokuratury 
dotyczące zbadania 
legalności wycinki 
drzew we wsi  
Budy-Grzybek. Mowa  
o działkach, które 
objęte są ochroną. 

W ycinki drzew to 
ostatnio często 
poruszany te-
mat przez me- 

dia, również i przez nas. Nie-
jednokrotnie informowali-
śmy o tego typu sytuacjach, 
do których dochodziło w na-
szym regionie. Tym razem 
rzecz działa się w gminie Jak-
torów, a dokładniej w miej-
scowości Budy-Grzybek. Wójt 
Jaktorowa zwrócił się do Pro-
kuratury Rejonowej w Żyrar-
dowie, by ta podjęła działania 
zmierzające do wykrycia oraz 
ukarania sprawców wycinki. 

– Działka ta leży na tere-
nie Bolimowsko-Radziejo-
wickiego z doliną środkowej 
Rawki Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust.1  
pkt 3 ustawy o ochronie przy- 
rody i § 3 ust 1 pkt 3 Rozpo- 
rządzenia Nr 21 Wojewody Ma- 
zowieckiego z dnia 25 sierp- 
nia 2006 r. objętego zaka-
zem likwidowania i niszcze-
nia zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych 
– poinformował jaktorow-
ski magistrat.

Tereny te są porośnięte 
sosnami i brzozami. Drze-
wa mają 30-40 lat i stano-
wią kompleks leśny. – Takie 
działania są barbarzyńskie, 
niszczą środowisko natu-
ralne zwierząt, ptaków i ro-
ślin występujących na tym 
terenie – twierdzi urząd  
w Jaktorowie. [SD] 

Nielegalna 
wycinka?

M I C H A Ł O W I C E
Nieco ponad 10 minut 
trwało piątkowe 
(24 marca) posiedzenie 
przed pruszkowskim 
Sądem Rejonowym  
w sprawie „zawezwania  
do próby ugodowej” o jaką 
wystąpili spadkobiercy 
rodu Grocholskich. Do 
porozumienia w kwestii 
wypłaty, bagatela, 1 mld 
180 mln zł nie doszło. 

R oszczenia opiewające 
na taką kwotę złoży-
ło 10 osób, krewnych 
Barbary Grocholskiej, 

dawnej właścicielki „Dóbr Ziem-
skich Michałowice”. Zapłaty za 
utracone grunty domagają się  
w ramach głośnej już reprywa-
tyzacji, czyli dochodzenia praw 
utraconych na mocy reformy 
rolnej z lat 40 ubiegłego wieku.

W piątek w pruszkowskim są-
dzie naprzeciw siebie stanęli peł-
nomocnik spadkobierców oraz 
pełnomocnicy gmin Michałowice 

i Raszyn a także starostwa po-
wiatowego w Pruszkowie. Na sa-
li obecni byli również wójtowie 
Krzysztof Grabka i Andrzej Za-
ręba. Do ugody, zgodnie z prze-
widywaniami, nie doszło, bo 
oznaczałoby to zgodę samorzą-
dów na wypłatę gigantycznego 
odszkodowania z własnej kiesze-
ni. Po co więc całe to zamiesza-
nie? – Według nas to element 

Miliard na wokandzie

To już druga tego typu rozprawa. 
Pierwsza odbyła się na początku 
marca przed warszawskim sądem

większej gry spadkobierców, 
którzy dążą do tego, aby cała ta 
procedura trwała, żeby nie do-
szło do przedawnienia – mówi 
Krzysztof Grabka, włodarz Mi-
chałowic. Podobnego zdania jest 
Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.  
– O tym, że ta próba ugodowa 
nie jest przez powodów trakto-
wana poważnie świadczy fakt, 
że reprezentował ich dziś apli-
kant trzeciego roku – zaznacza.

To już druga tego typu rozpra-
wa. Pierwsza odbyła się na po-
czątku marca przed warszawskim 
sądem. Wówczas o ugodę w spra-
wie wypłaty pół miliarda złotych 
odszkodowania ubiegało się troje 
innych osób, również spokrew-
nionych z rodziną Grocholskich. 
Porozumienia nie zawarto.

W cieniu tych sądowych poty-
czek toczy się dużo ważniejsze dla 
reprywatyzacji w Michałowicach 
i Raszynie postępowanie przed 
Naczelnym Sądem Administra-
cyjnym. Ma on rozpatrzyć skargi 
kasacyjne na wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjne-

go z września ubiegłego roku. 
Przypomnijmy, że uznano w nim 
zasadność ministerialnej decy-
zji z 2013 roku, która otworzyła 
drogę do reprywatyzacji Micha-
łowic i Raszyna. O kasację wyroku 
WSA wniosły gminy Michałowice 
i Raszyn, a także Adam Bodnar, 
Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Daty ostatecznego rozpatrze-
nia kasacji nadal nie znamy. [JW]
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Przyjęcie uchwały (11 za do 4 przeciw) 
w sprawie spektaklu teatralnego, 
który odbywa się w Warszawie 
wywołało już wiele komentarzy  
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Uczniowie pruszkowskiego liceum 
im. Tadeusza Kościuszki odnieśli suk-
ces w XVII Wojewódzkim Konkursie 
Ortograficznym „Ortografia na me-
dal”. Zwyciężyła Marta Kostrzewska 
– uczennica klasy III E. Dumy nie kryje 
dyrekcja placówki. – Z ogromną satys-
fakcją pragniemy poinformować, że 

uczennica klasy III E Marta Kostrzew-
ska została laureatką pierwszego 
miejsca XVII Wojewódzkiego Kon-
kursu Ortograficznego „Ortografia na 
medal”. Natomiast dwoje pozostałych 
uczestników z naszej szkoły Aleksan-
dra Orzeszek (kl. II E) i Wojciech Bo-
gucki (III D) otrzymało tytuł finalisty 

Uczniowie „Kościucha” 
z nagrodami

– mówi Iwona Pych, dyrektor prusz-
kowskiego LO. Współautorką sukce-
su uczniów jest nauczycielka języka 
polskiego Aneta Rachtan. Konkurs 
„Ortografia na medal” organizuje Sto-
warzyszenie Nauczycieli Polonistów 
pod honorowym patronatem Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty. [JW]  
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R A S Z Y N
Jak już pisaliśmy, trwa 
rozbudowa centrum 
handlowego w Jankach. 
Nowa galeria powstanie  
z przodu budynku  
i pomieści 70 nowych 
najemców. Klienci  
już zacierają ręce. 

N a początku lutego ru-
szyły prace związa- 
ne z rozbudową cen-
trum handlowego  

w Jankach. Wśród klientów mno-
żą się kolejne pytania. Niektórzy 
obawiają się, że większa galeria 
handlowa wpłynie na ogranicze-
nie miejsce parkingowych. Wła-
ściciele centrum handlowego  
w Jankach uspokajają. – Nowa 
galeria jest planowana z przodu 
budynku na terenie istniejące-
go parkingu naziemnego. Jedno-
cześnie budujemy w zamian za 
miejsca naziemne parking pod-
ziemny, obejmujący swoim za-
sięgiem większy teren niż sama 
rozbudowywana galeria, dlatego 
liczba miejsc parkingowych cen-
trum pozostanie bez zmian – wy-
jaśnia Karol Pilniewicz, head of 
CEE at Cromwell Property Group.

Wiadomo, że rozbudowa cen-
trum wiąże się z pojawieniem 
kolejnych najemców. – Cen-
trum handlowe Janki znajdu-
je się w doskonałym miejscu, 
w popularnej lokalizacji handlo-
wej na południe od Warszawy, 
oferuje też rozrywkę i posiada 
pojemny parking. Jesteśmy za-
dowoleni z wysokiego poziomu 
zainteresowania ze strony mię-
dzynarodowych firm odzieżo-
wych, z którym spotykamy się 
od momentu ogłoszenia planów 
rozbudowy – tłumaczy Pilnie-
wicz. – Mamy ustaloną listę 
najemców poza kilkoma, któ-
re nadal pozostają niewynaję-
te. Oczywiście rozważamy każdą 
opcję i dlatego zapraszamy do 
kontaktu najemców, którzy są 
zainteresowani najmem w CH 
Janki zarówno w nowej części, 
jak i w istniejącej – dodaje.

Właściciele centrum na roz-
budowę przeznaczą blisko 300 
mln zł. Inwestycja pozwoli na po-
wstanie 21 tys. mkw. powierzch-
ni, która zostanie podzielona na 
71 lokali. Projekt będzie realizo-
wany w dwóch oddzielnych fa-
zach, a jego zakończenie ma 
nastąpić wiosną 2019 r.  [JM]

CH Janki „urośnie”
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Ogłoszenie

G R O D Z I S K  M A Z .
Wiele wskazuje, że 
mieszkańcy Grodziska  
i okolic na korzystanie  
ze Stawów Walczewskiego 
będą musieli jeszcze 
trochę poczekać.

P rzebudowa Stawów  
Walczewskiego to in- 
westycja, która jest 
„oczkiem w głowie” 

burmistrza Grodziska Mazo- 
wieckiego Grzegorza Bene-
dykcińskiego. Miasto przygo- 
towywało się do tego przedsię- 
wzięcia od kilku lat.

Pierwszy etap prac zakoń-
czył się na pięć miesięcy przed 
planowanym terminem. Głów-
ny zbiornik został oczyszczo-
ny i pogłębiony, a obok pojawił 
się drugi staw. Jednak pełne-
go uroku stawy nabiorą dopie-
ro w najbliższych miesiącach.

Stawy Walczewskiego mają być 
sportowo-rekreacyjnym punk-
tem na mapie Grodziska. Doce-
lowo będzie można uprawiać tu 
sporty wodne, pływać żaglówką, 

łódką czy rowerkiem wodnym. 
Miłośnicy wędkowania rów- 
nież znajdą tu swoją enklawę.

Pierwotnie zakładano, że ze 
Stawów będzie można korzy-
stać już w czerwcu. – Na czer-
wiec nie damy rady. Planujemy 
otwarcie na 22 lipca na święto 
miasta. Wcześniej postaramy 
się udostępnić jeden staw – 
mówi nam burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. – Szał będzie 
na początek. Później zapew-
ne się to uspokoi. Oczywiście 
przygotujemy całą infrastruk-
turę, jak parkingi. W okoli-
cy jest wiele atrakcji więc nie 
spodziewałbym się jakiegoś  
oblężenia – dodaje. [AS]

Stawy na święto 
miasta
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OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy drogi gminnej ulicy Rymarskiej w Pruszkowie wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Działki oraz części działek, które w całości planowane są do 
przejęcia na rzecz Gminy Miasta Pruszków lub planowane są  
do pozostawienia w pasie drogowym:
324 (324/3, 324/4), 325, 326/4 (326/7, 326/8) obr. 26 w Pruszkowie.

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

Część działki, z której korzystanie będzie ograniczone:
cz. 333 obr. 26 w Pruszkowie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 
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Koszykarki Panattoni Europe Lider 
Pruszków postawiły kropkę nad „i”. 
Wygrały drugie spotkanie z Grot Mo-
bilis Pabianice 55:52 i awansowały 
do II rundy play-off. Aby pozostać 
w grze, przyjezdne musiały wygrać 
w Pruszkowie. Po pierwszym spo-
tkaniu wydawało się to niemożliwe, 

gdyż Liderki wygrały różnicą blisko 
30 punktów. Jednak w Pruszkowie 
Grot Mobilis podjął wyzwanie. Efekt? 
Ostatnia minuta pierwszej kwarty dla 
ekipy z Pabianic. Przyjezdne prowa-
dziły 19:14 i miały nadzieję. Druga od-
słona wyrównana i przez większość 
czasu Grot Mobilis miał niewielką 

Przepustka 
do II rundy play-off

przewagę, ale celny rzut Minczew-
skiej dał prowadzenie gospodyniom. 
Kolejne dwie kwarty wyrównane, jed-
nak z minimalnym wskazaniem na 
Liderki, mogą one już myśleć o II run-
dzie. Panattoni Europe Lider Prusz-
ków – Grot Mobilis Pabianice 55:52  
(14:19, 15:9, 13:12, 13:12). [JM]  

RASZYN
2 kwietnia odbędzie  
się uroczystość nadania 
sękocińskim rondom 
imienia: „Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego”  
oraz „Pierwszej Damy 
Marii Kaczyńskiej”. 

Uchwały w tej spra-
wie Rada Gminy Ra- 
szyn podjęła w już 
w ubiegłym roku we 

wrześniu. Uroczystość rozpocz-
nie się o godz. 11 od mszy świę-
tej w Kościele Parafialnym św. 
Faustyny w Sękocinie. Następ-
nie półtorej godziny później 
przywitani zostaną przyby-
li goście, odczytania będzie 
stosowna uchwała Rady Gmi-
ny Raszyn. Zaplanowano też 
wystąpienia zaproszonych 
osób. Tablica upamiętniająca  
zostanie odsłonięta o godz. 13.15.

Pierwsze z rond zlokali-
zowane w Sękocinie Nowym 
(przy trasie S7) otrzymało 
nazwę im. „Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego”, dru-
gie zaś im. „Pierwszej Damy  
Marii Kaczyńskiej”. [SD] 

Ronda pary 
prezydenckiej 

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 NOWYM CENTRUM DYSTRYBUCJI MAKRO

Moszna – Parcela k. Pruszkowa

ZATRUDNIMY NA STANOWISKA:

Pracownik Centrum Dystrybucji  
– Operator Wózka Widłowego

Pracownik Centrum Dystrybucji

Z NAMI ZYSKASZ: 
 umowę o pracę bez okresu próbnego, 

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

możliwość rozwoju

Dodatkowym atutem będzie zagwarantowany dojazd  
do Centrum Dystrybucji!

•   Aplikuj już dziś na www.makrokariera.pl
•   Zadzwoń pod numer: 22 5000 871
•   Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 6 kwietnia br.  

w godz. 11:00-17:00 do Spółdzielczego Domu Kultury  
w Pruszkowie, ul. Hubala 5 (Świetlica).

Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 5, 7 i 10 i 12 kwietnia br.  
w godz. 11:00-17:00 do Hali MAKRO w Warszawie,  

Al. Jerozolimskie 184 (wejście dla Gości i Pracowników).

Na spotkanie prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV.

DOŁĄCZ DO NAS!!! 

reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Malownicze miejsce  
– Stawy w Kraśniczej 
Woli nieopodal Grodziska 
Mazowieckiego – na 
krótko stały się małym 
wysypiskiem śmieci. 
Strażnicy miejscy zajęli 
się tematem i ustalili 
potencjalnego sprawcę.

N atychmiast po usta-
leniach Straży Miej-
skiej w Grodzisku 
sprawca został zo-

bowiązany do uprzątnięcia  
wyrzuconych odpadów co bez-
zwłocznie wykonał w całym po-
bliskim terenie – informuje 
grodziska straż miejska.

Stawy w Kraśniczej Woli, czyli 
fragment uroczysta Rozłogi to 
ostoja przyrody, w której żyje 
wiele ptaków. Można znaleźć 
tam gęś białoczelną i zbożo-
wą, siewkę złotą, a nawet tak 
rzadkie gatunki jak bielik, który 
żeruje na stawach przez okrągły 
rok oraz rybołów, siwa, bocian 
czarny, zimorodek. Nie braku-
je też tam innych zwierząt jak 
bobry czy wydry.

To w jaki sposób „potrakto-
wano” te tereny możecie zo-
baczyć na fotografii powyżej. 
Strażnicy proszą, by w takich 
przypadkach zapisywać nu-
mery rejestracyjne pojazdów, 
zrobić zdjęcie i bezzwłocznie 
powiadomić funkcjonariuszy 
o takich incydentach.

– Przestrzegamy wszyst-
kich nieodpowiedzialnych 
chcących pozbywać się w ten 
sposób śmieci lub odpadów. 
Często w takich sytuacjach je-
dynymi metodami wykrycia  
sprawców zaśmiecania jest  
zastosowanie mobilnych środ-
ków technicznych w postaci 
np. foto-video pułapek. Moni- 
toring wizyjny w mieście i gmi- 
nie Grodzisk Mazowiecki jest 
bardzo rozbudowany – ostrze-
ga Straż Miejska w Grodzis- 
ku Mazowieckim. [SD]

Nielegalne wysypisko OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, 
z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2017 r. została 
wydana decyzja nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 3143W 
ulicy Sienkiewicza na odcinku pomiędzy ulicami Staszica i ulicą 
Stalową w Pruszkowie na działkach nr ew.:
−	 218/62 – obręb 16 w Pruszkowie, 
−	 22/15 (22/29, 22/30), 22/19, 22/7, 159/1 - obręb 18  

w Pruszkowie,
−	 457 (457/1, 457/2), 482/4 (482/29, 482/30, 482/31, 

482/32, 482/33), 482/3 (482/27, 482/28), 404/1, 3/1, 2/1 - 
obręb 19 w Pruszkowie.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji].

 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 111 
(I piętro), tel.: 22 738-15-90. 

Ogłoszenie
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P R U S Z K Ó W
Kilka dni temu  
w Pruszkowie doszło  
do morderstwa 61-latka. 
Policja zatrzymała już 
kobietę i mężczyznę, 
którzy mieli dokonać 
zabójstwa. Grozi im 
kara dożywotniego 
pozbawienia wolności.

Ś ledztwo w tej spra-
wie wszczęła proku-
ratura z Pruszkowa, 
a policjanci zajęli się 

wyjaśnianiem okoliczności za-
bójstwa. – Wszystko wskazy-
wało na to, że w dniu zdarzenia 
w mieszkaniu ofiary pojawi-
ła się kobieta z mężczyzną. 
Kolejne ustalenia przyczyni-
ły się do poznania tożsamości 
tych osób oraz miejsca, gdzie 
ewentualnie mogą przeby-
wać – informuje Komenda  
Stołeczna Policji.

Policjanci zatrzymali domnie-
manych morderców. 31-letnia 
Ewa K. oraz 40-letni Mariusz 

G. wpadli w jednym z hosteli na 
terenie Wawra. W pokoju funk-
cjonariusze odkryli przedmioty, 
które były własnością 61-latka. 
Wśród nich znalazły się m.in. 
laptop, tablet, łańcuszek i tele-
fon komórkowy. 

– Jak wynika z ustaleń funk-
cjonariuszy mężczyzna miał 
być przed śmiercią zastraszany 
nożem, krępowany kajdanka-
mi i sznurkiem oraz kneblowa-
ny. 61-latek prawdopodobnie 
wpuścił do mieszkania osoby, 
których wcześniej nie znał  
– zaznacza KSP.

Co ciekawe, 40-letni Mariusz G.  
w przeszłości odbywał karę za 
współudział w zabójstwie oraz 
był karany za uprowadzenie. 
Poszukiwano go listem goń-
czym. Teraz usłyszał zarzut 
zabójstwa w związku z rozbo-
jem i użyciem niebezpieczne-
go narzędzia. Jego kompanka 
usłyszała zarzut za rozbój z uży-
ciem niebezpiecznego narzę-
dzia. Oboje trafili do aresztu. 
Grozi im dożywocie. [AS]

Złapali podejrzanych
o morderstwo 61-latka

KS
P

 Jakub Małkiński 
 

K S I Ą Ż E N I C E
Nie tylko przy świątecznym 
stole, ale i na bieżni mogą 
spotykać się całe rodziny. 
Zbliża się znakomita okazja, 
aby sprawdzić swoją 
kondycję. 9 kwietnia  
w Książenicach odbędą się 
3. Grodziskie Biegi Rodzinne. 

N ie trzeba być sportow-
cem, wystarczą chę- 
ci. 3. Grodziskie Biegi  
Rodzinne to impre-

za, która ma na celu populary-
zację aktywności fizycznej wśród 
najmłodszych i nieco starszych. 
 – W zawodach mogą startować 
całe rodziny. Każdy znajdzie od-
powiedni dystans dla siebie i bę- 
dzie mógł podjąć wyzwanie. Pla- 
nujemy atrakcje dla dzieci – mówi 
nam Wojciech Cynowski, prezes  
Klubu BIEGI Grodzisk Mazowiecki.

Do udziału w 3. Grodziskich 
Biegach Rodzinnych mogą zgła-
szać się rodziny złożone z mini-

mum trzech osób oraz osoby 
indywidualne. Dla najmłodszych 
przygotowano trasy 200 i 400 
metrów oraz 1 km. Starsi spraw-
dzą się na dystansach 5 i 10 km 

Czas na rodzinną 
aktywność

może biegać! – podkreśla prezes  
grodziskiego klubu.

Warto dodać, że poprzednie edy- 
cje imprezy odbyły się w Grodzi-
sku i Adamowiźnie. 3. Grodzi-
skie Biegi Rodzinne zaplanowano  
9 kwietnia na terenie niepublicznej 
szkoły podstawowej w Książenicach. 
Pierwszy start o godz. 10. Biuro  
zawodów będzie czynne od godz. 8.

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęły „Gazeta WPR” 
i portal WPR24.pl. 

 oraz na 5 km nordic walking. Za-
pisy prowadzone są na stronie  
elektronicznezapisy.pl/event/ 
1498.html. Opłata startowa wy-
nosi 20-40 zł w zależności od dy-
stansu. – Zaplanowaliśmy fajną 
trasę poza miastem. Na uczest-
ników czekają piękne widoki – 
zaznacza Cynowski.

Organizatorzy liczą, że w za-
wodach weźmie udział 250 osób. 
– Chcemy, żeby każdy był zado-
wolony. To nie pierwsza impre-

za, którą organizujemy. W każdą 
kolejną notujemy wzrost zain-
teresowania. Chcemy utrzymy-
wać wysoki poziom i zachęcać 
do aktywności fizycznej. Każdy 
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Grodziskie Biegi Rodzinne zaplanowano 
9 kwietnia na terenie niepublicznej 
szkoły podstawowej w Książenicach
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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

Powiat grodziski skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne!

Z każdym rokiem pozyskiwane przez powiat grodziski środki wpływają na poprawę komfortu mieszkańców 
naszego regionu. Nowe drogi, zmodernizowane placówki zdrowia i oświaty, możliwość organizacji staży 
i projektów dla dzieci i młodzieży, to tylko niektóre przykłady skutecznie realizowanych inwestycji.

P ozyskiwane przez po-
wiat grodziski środki 
pozabudżetowe do-
tyczą różnych płasz-

czyzn rozwoju, by zaspokajały 
wiele dziedzin życia mieszkań-
ców. Zależy nam na tym, by każ-
dy mieszkaniec odnosił z tych 
dofinansowań wymierne ko-
rzyści. Wysoki wynik pozy-
skiwanych środków i wielość 
inwestycji to efekt ciężkiej 
pracy powiatu oraz jego insty-
tucji. Skuteczność w ich zdo-
bywaniu motywuje do dalszej 
pracy, zwłaszcza w kontekście 
perspektywy fi nansowej na la-
ta 2014-2020. 

Powiat grodziski realizując po-
szczególne inwestycje korzysta 
nie tylko ze środków własnych, 
ale także z zewnętrznych środ-
ków unijnych, w tym z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, 
dofinansowania z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej”, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Jako powiat korzystamy też 
z innych programów, a nasze sta-
rania przynoszą efekty. 

Od kilku już lat duże środ-
ki przeznaczone są na budo-
wę i modernizację dróg. Wiele 
wniosków już zostało rozpa-
trzonych pozytywnie i otrzy-
maliśmy dofi nansowanie, inne 
przechodzą ocenę formalną 
i merytoryczną. 

Powiat realizuje projekty in-
westycyjne, oświatowe i spo-
łeczne. 

Ochrona zdrowia
W ramach dalszego rozwo-
ju szpitala, którego Powiat jest 
organem założycielskim udało 
się w 2016 roku uruchomić pro-
jekt publicznych usług z zakre-
su ochrony zdrowia z integracją 
systemu teleinformatycznego. 
To duże wyzwanie dla gro-
dziskiej placówki. Dzięki te-
mu przedsięwzięciu zostanie 
usprawniona komunikacja z pa-
cjentem, możliwe będzie uzy-
skanie dokumentacji medycznej 
przez pacjenta drogą elektro-
niczną, co pozwoli na zaosz-
czędzenie czasu i usprawnienie 
przepływu informacji medycz-
nej. Wartość tego projektu 
to ponad 8,5 mln złotych. Dzię-
ki środkom pozabudżetowym 
w kwocie ponad 840 tys. złotych 
od października 2016 roku działa 
Dzienny Dom Opieki Medycznej. 
Jest on przeznaczony dla osób 
powyżej 65. roku życia, których 
stan zdrowia nie wymaga pobytu 
na oddziale szpitalnym. 

1322 m. Przebudowano również 
most w Holendrach Baranow-
skich wraz przebudową odcinka 
drogi o długości 190m i budo-
wą chodnika o długości 105m. 
Została rozpoczęta budowa ko-
lejnego odcinka chodnika w cią-
gu drogi nr 1503 Grodzisk Maz. 
– Siestrzeń – Ojrzanów w miej-
scowości Marynin oraz dalsza 
budowa chodnika we wsi Regów 
w gminie Baranów.

Kultura 
W projektach skierowanych do 
instytucji kultury również ubie-
galiśmy się o dofi nansowanie na-
szych działań w tym kierunku. 
W ramach programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Muzeum w Stawisku otrzy-
mało dotację w wysokości 24 tys. 
złotych na wydanie dwujęzycz-
nego katalogu: „Stawisko – dom 
sztuki, dom bez granic”. Pla-
nowane są także kolejne wnio-
ski o dofi nansowanie na łączną 
kwotę ponad 93 tys. złotych. 
Dotyczyć będą realizacji dwóch 
programów: z zakresu literatury 
i promocji czytelnictwa (wydanie 
książki „Wieża” J. Iwaszkiewicza 
i jej tłumaczenia na język ukra-
iński oraz antologii poezji wołyń-
skiej „Od Słowackiego do czasów 
współczesnych”) i programu z za-
kresu dziedzictwa kulturowego 
(zorganizowanie wystawy „Gru-
pa poetycka Wołyń”). 

Aktywizacja osób 
poszukujących pracy 
Samorząd powiatu sięgnął 
również po środki w wysoko-
ści ponad 4,6 mln złotych dzięki 
którym możliwa była aktywiza-
cja osób bezrobotnych, zareje-
strowanych w Powiatowym 

Dzienny Dom Opieki Me-
dycznej świadczy usługi dla 
pacjentów bezpośrednio po ho-
spitalizacji oraz dla tych, którym 
w ciągu roku udzielona została 
pomoc w zakresie leczenia szpi-
talnego. Cieszy się on ogromnym 
powodzeniem, pacjenci chęt-
nie uczestniczą w codziennej 
rehabilitacji, terapii zajęcio-
wej, spotkaniach z dietetykiem, 
lekarzem i psychologiem.

 W ramach pozyskiwanych 
środków planowany jest dal-
szy rozwój szpitala, chociaż-
by w zakresie uruchomienia 
oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego z pododdziałem 
neonatologicznym. Zapewnie-
nie bezpiecznych i komforto-
wych warunków dla przyszłych 
matek jest dla władz powiatu 
i dyrekcji placówki priorytetem. 
W II kwartale tego roku roz-
pocznie się także modernizacja 
SOR-u. W ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko utworzona zo-
stanie druga sala obserwacyjna, 
będzie monitorowana, z wykwa-
lifi kowanym personelem lekar-
skim i pielęgniarskim. Zostanie 
wymieniony sprzęt, ze szczegól-
nym uwzględnieniem stanowisk 
znajdujących się na intensyw-
nej terapii. Całość projektu wraz 
z zakupem sprzętu i moderni-
zacją SOR-u to blisko 3,5 mln 
złotych. Oczekujemy na rozstrzy-
gnięcie wniosku na zakup tomo-
grafu komputerowego, którego 
całkowity koszt wyniesie 3 mln 
złotych. Kolejne plany dotyczą-
ce szpitala dotyczyć będą termo-
modernizacji budynku placówki 
w kwocie około 12 mln złotych 
oraz budowy lądowiska dla Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego 
na kwotę ponad 5 mln złotych.

Informatyzacja usług 
administracyjnych  
Mając na uwadze współczesną 
informatyzację społeczeństwa, 
dynamiczny rozwój technolo-
giczny, wraz z Województwem 
Mazowieckim, gminami i powia-
tami Mazowsza realizujemy pro-
jekt polegający na rozbudowie 
systemu teleinformatycznego, 
zwłaszcza w zakresie e-admi-
nistracji i cyfryzacji baz danych 
zasobów geodezyjnych i kar-
tografi cznych. Całość projek-
tu to ponad 98 mln złotych dla 
Mazowsza, z udziałem wkła-
du własnego Powiatu na około 
300 tys. złotych. 

Infrastruktura drogowa 
Rozwój powiatu to także realiza-
cja inwestycji na drogach powia-
towych. Przeprowadzenie wielu 

z nich było możliwe dzięki pozy-
skaniu dofi nansowania ze środ-
ków zewnętrznych z „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 i z Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju 
o łącznej kwocie 1,5 mln zło-
tych. Miniony rok był niezwy-
kle owocny w zakresie realizacji 
inwestycji na drogach powiato-
wych. Na realizację inwestycji 
i remontów wydatkowano po-
nad 10 milionów złotych. W ra-
mach tej kwoty przebudowano 
i zmodernizowano 950 m dróg. 
Na drogach wcześniej przebu-
dowanych wykonano ponad 
700 mb chodników.

Do najważniejszych inwesty-
cji należy zaliczyć kompleksową 
przebudowę kolejnego i jedno-
cześnie ostatniego odcinka drogi 
nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – 
Józefi na o długości 996m, łącznie 
z budową chodnika; moderniza-
cję drogi nr 1503 Grodzisk Mazo-
wiecki – Siestrzeń – Ojrzanów 
w miejscowości Kady, Opypy 
o długości 836m wraz z remon-
tem ul. Paprociowej na odcinku 
o długości 284m; drogi nr 1507 
Grodzisk Mazowiecki – Izdebno- 
Cegłów – Boża Wola w miejsco-
wości Kraśnicza Wola o długości 
ogółem 1872m oraz w miejsco-
wości Cegłów o długości 1219m 
wraz z przebudową skrzyżowa-
nia dróg 1507 i 3833; drogi nr 3832 
Seroki – Gongolina – Baranów 
- Jaktorów o długości 2000m; 
ul. Pomorskiej na terenie gminy 
Jaktorów o długości 571m wraz 
z przebudową infrastruktury 
(kanału deszczowego, wodo-
ciągu, gazociągu, linii energe-
tycznej i telefonicznej); drogi nr 
1520 Bukówka – Skuły o długości 

Urzędzie Pracy. Pierwszy z pro-
jektów dotyczy aktywizacji osób 
młodych pozostających bez pra-
cy w powiecie grodziskim. Bę-
dzie on realizowany do końca 
2017 roku i obejmie 217 osób 
(do tej pory skorzystało z nie-
go 154 osoby). Drugi z nich do-
tyczy aktywizacji osób w wieku 
30 lat i powyżej pozostających 
bez pracy w powiecie grodziskim 
(w 2016 roku skorzystało z nie-
go 74 osoby, w latach 2017-2018 
skierowany jest do 148 osób). 

Edukacja 
Pozyskiwane środki zewnętrzne 
zostają przeznaczone także na 
poprawę warunków nauki dzieci 
i młodzieży. Projekty w tej kate-
gorii dotyczyły m.in. podniesienia 
efektywności nauczania języka 
angielskiego w Zespole Szkół 
nr 1 w Milanówku, kształcenia 
uczniów w dziedzinie hotelarstwa 
i gastronomii w Zespole Szkół 
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
(w ramach projektu młodzież od-
była staż zawodowy, ucząc się 
języka francuskiego na terenie 
Nicei, ale też poznawała nowinki 
z zakresu wybranej dziedziny). 

Wciąż na rozstrzygnięcie 
oczekują wnioski: „Gastronomia 
i hotelarstwo nie są nam obce” 
(Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim) i „ICT w Bar-
celonie” (Zespół Szkół nr 2 im.
J. Bema w Milanówku). Wierzy-
my, że dofi nansowanie uda się 
pozyskać i umożliwić młodzieży 
z naszego powiatu dalsze kształ-
cenie i rozwijanie pasji i zainte-
resowań zawodowych. 

Wymienione przykłady wska-
zują na innowacyjność podejmo-
wanych działań, ze względu na 
zapotrzebowania mieszkańców, 

ale także na ich ważność. Powiat 
nie ma zamiaru spocząć na lau-
rach, wręcz przeciwnie. Nadal 
pragniemy pozyskiwać środki 
zewnętrzne na dalszy rozwój po-
wiatu na wielu płaszczyznach. 
Władze powiatu konsekwentnie 
realizują cele określone w Stra-
tegii Rozwoju Powiatu Grodzi-
skiego „Innowacyjny Powiat” na 
lata 2014-2020. 

Łącznie ze złożonych wnio-
sków otrzymano dofi nansowanie 
w kwocie blisko 1,5 mln złotych.

Wiele wniosków już jest za-
planowanych w najbliższym 
czasie, jak np. termomoderni-
zacja budynku wraz z budową 
windy przy ulicy Dalekiej 11a, 
termomodernizacja budynku 
Centrum Kształcenia Praktycz-
nego, czy przebudowa ul. Kró-
lewskiej w miejscowości Kaski 
w gminie Baranów, przebudo-
wa ul. Nałkowskiej, Centralnej 
i Widokowej w miejscowości 
Radonie i Adamowizna w cią-
gu drogi powiatowej nr 1504. 
Wiele wniosków czeka jeszcze 
na rozstrzygnięcie. Chociaż-
by dotyczący budowy podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych 
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim, zakupu samo-
chodu dla mieszkańców Domu 
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze-
go Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiece-
zji Warszawskiej, czy też projekty 
dotyczące doposażenia pracow-
ni, zakupu niezbędnego sprzę-
tu i nowoczesnego kształcenia 
zawodowego uczniów naszych 
szkół: „Szkoła wysokich lotów”, 
„Nowoczesne kształcenie zawo-
dowe dla uczniów”.

 W latach 2016-2017 Powiat 
Grodziski aplikował o dofi nan-
sowanie ze środków zewnętrz-
nych na łączną kwotę ponad 
63 mln złotych. Do chwili obec-
nej spośród 55 złożonych wnios-
ków: 20 zostało rozpatrzo-
nych pozytywnie, 7 negatywnie, 
8 wniosków oczekuje na roz-
strzygnięcie. Na dziś planowa-
nych jest jeszcze 20 wniosków. 

Starostwo Powiatu Grodzi-
skiego, jak i jego jednostki or-
ganizacyjne wciąż analizują 
konkursy dotyczące pozyski-
wania funduszy zewnętrznych. 
Bez wątpienia zostaną podjęte 
kolejne działania w celu złożenia 
dodatkowych wniosków o pozy-
skanie środków zewnętrznych 
służących realizacji zadań po-
wiatu, jego rozwoju i popra-
wie komfortu i bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. 

  Joanna Damaziak
Sekretarz Powiatu 

Grodziskiego 
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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

Grodzisk Mazowiecki zajął 
1. miejsce w prestiżowym 
bezpłatnym rankingu 
gazety Financial Times 

fDi Intelligence na Polskie Miasto 
Przyszłości 2017/2018 w kategorii 
miast do 100 tys. mieszkańców. 
Nagrodę odebrał Grzegorz Benedyk-
ciński burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego podczas uroczystej gali 
14 marca w Cannes we Francji. Ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy na-
szym mieszkańcom i przedsiębiorcom. 
To nasz wspólny sukces!

W rankingu oceniano takie dzie-
dziny jak potencjał gospodarczy, do-
stępność komunikacyjną, przyjazną 
postawę wobec biznesu, kapitał ludz-
ki i styl życia oraz efektywność kosz-
tową inwestycji.

Niekwestionowane zwycięstwo 
w trzech pierwszych podkategoriach 
i piąte miejsce w podkategorii kapi-
tału ludzkiego dało naszemu miastu 
sumaryczne pierwsze miejsce w ca-
łym rankingu. Grodzisk Mazowiecki 
zajął też zaszczytne 7. miejsce w ka-
tegorii wszystkich miast polskich, za 

Grodzisk Mazowiecki Polskim Miastem Przyszłości! 

Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, 
Poznaniem, Gdańskiem i Łodzią. Na 
ten wynik złożyło się 2. miejsce za-
raz za Warszawą w podkategorii do-
stępności komunikacyjnej oraz dwa 
7. miejsca tuż za tymi samymi wymie-
nionymi wcześniej wielkimi miastami 
w podkategorii potencjału gospodar-
czego oraz przyjaznej postawy wo-
bec biznesu.

– Bardzo mnie cieszy, że zarówno 
nasz potencjał, jak i konkretne dzia-
łania są zauważane i doceniane nie 
tylko w Polsce, ale także na arenie 

międzynarodowej. Grodzisk Mazo-
wiecki bardzo dynamicznie się roz-
wija, cały czas obserwujemy wzrost 
aktywności inwestorów. W budowie 
jest aktualnie pięć nowych inwesty-
cji, w których pracę znajdzie ponad 
tysiąc osób. W swoich zasobach po-
siadamy jeszcze około 400–500 hek-
tarów, które można zagospodarować. 
W Grodzisku Mazowieckim ponad 60% 
ludzi posiada wyższe wykształcenie. 
Nie dość, że mamy świetną bazę dla 
pracodawców i inwestorów, to rów-
nież potężny kapitał ludzki. Dlatego 

naszą przyszłość mocno wiążemy z in-
nowacjami, zarówno w innowacyjnym 
podejściu do zarządzania, jak i w in-
nowacyjnych fi rmach, które – mam 
nadzieję – już wkrótce osiedlą się na 
naszych terenach. Na to chcemy poło-
żyć nacisk. Grodzisk Mazowiecki może 
nie jest gminą bardzo dużą, ale za to 
z olbrzymimi możliwościami – i my 
te możliwości chcemy wykorzystać. 
Dotychczasowe sukcesy pozwalają są-
dzić, że nam się uda – podsumowuje 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.
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Grodzisk Mazowiecki 31.03.2017r.
                                    

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  Żuków  
w gminie Grodzisk Mazowiecki.

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 ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 500/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Żuków 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 Żuków w gminie Grodzisk 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 przestrzennego 
przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik 

działki ew. nr 69/1 północną granicą obrębu Żuków;
2)  od wschodu – wschodnią granicą obrębu Żuków;
3) od południa – południową granicą obrębu Żuków, do wschodniego narożnika 

działki ew. nr 276 i dalej północną granicą tej działki i fragmentem północnej 
granicy działki ew. nr 205/2 do południowo-zachodniego narożnika działki  
ew. nr 275;

4) od zachodu – zachodnią i północną granicą działek ew. nr 275 i zachodnią gra-
nicą działki ew. nr 165/1, przez działkę ew. nr 69/2 do jej północnej granicy  
i dalej tą granicą, następnie południową granicą działki ew. nr 68 oraz południo-
wą i zachodnią granicą działki ew. nr 67 i dalej południowo-zachodnią granicą 
działki ew. nr 69/1 do jej północno-zachodniego narożnika.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do 
dnia 24 kwietnia 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 oznaczenia 
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

Ogłoszenie

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

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

Rekrutacja do szkół 
i przedszkoli

Na terenie gminy Brwinów 
funkcjonują cztery Zes-
poły Szkół oraz trzy przed-
szkola samorządowe.

Od 1 września 2017 roku dzieci 
trzyletnie (urodzone w 2014 roku), 
czteroletnie (urodzone w 2013 roku) 
i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku) 
mają ustawowe prawo do korzystania 
z wychowania przedszkolnego, nato-
miast dzieci sześcioletnie (urodzo-
ne w 2011 roku) obowiązane są odbyć 
roczne przygotowanie przedszkol-
ne w oddziale przedszkolnym zorga-
nizowanym w szkole podstawowej. 

Rodzice dzieci, które od września 
2017 r. rozpoczną naukę w szkołach 

Ustalony został harmonogram prowadze-
nia naboru na rok szkolny 2017/2018 do 
publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w gminie Brwinów.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
zachowało na dotychczasowym 
poziomie wysokość 
opłat za wodę i ścieki.

Zgodnie z przyjętą przez Ra-
dę Miejską w Brwinowie Uchwałą 
Nr XXXIX.343.2017 z dnia 27 lutego
2017 r., od 1 kwietnia 2017 r. nie ulegną 
zmianie stawki opłat taryfowych za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków, obo-
wiązujące na terenie gminy Brwinów. 
Dotychczasowe stawki będą obowią-
zywać do 31 marca 2018 roku.

Gmina Brwinów dopłaca ze swo-
jego budżetu do wody dostarcza-
nej (0,27 zł/ m³) i odprowadzonych 
ścieków (1,50 zł/ m³) z gospodarstw 
domowych, wspólnot, spółdzielni 
mieszkaniowych, jednostek budże-
towych. Dzięki temu można utrzymać 
dotychczasowe ceny: 3,13 zł netto za 
m³ wody i 6,24 zł netto za m³ odprowa-
dzonych ścieków. Bez dopłat za wo-
dę i ścieki zapłacą pozostali odbiorcy 
(podmioty gospodarcze, przedsiębior-
stwa) – odpowiednio 3,40 zł netto za 
m³ wody i 8,19 zł netto za m³ odpro-
wadzonych ścieków. (PR)

Bez podwyżek 
za wodę i ścieki

podstawowych, powinni złożyć 
wniosek o przyjęcie do szkoły. 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie da-
nej szkoły podstawowej są przyj-
mowane do szkoły po złożeniu 
przez rodziców zgłoszenia. Kan-
dydaci spoza obwodu szkoły mogą 
zostać przyjęci do danej szkoły po 
spełnieniu kryteriów, jeżeli szko-
ła będzie dysponowała wolnymi 
miejscami. Formularze wnio-
sków są dostępne w poszczegól-
nych placówkach.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej gminy: 
www.brwinow.pl lub w poszczegól-
nych placówkach oświatowych. (PR)

Przygotowanie do remontu PKP 
gmina Brwinów chce zweryfikować dane 
Kolei mazowieckich dot. liczby pasażerów 

korzystających z połączeń kolejowych 
w godzinach szczytu komunikacyjnego.

dzięki Państwa odpowiedziom na pytania „doKĄd Pan/Pani 
jedzie” i „SKĄd Pan/Pani przyjeżdża” będzie można zebrać 
informacje potrzebne do ustalenia częstotliwości i wielkości 
autobusów komunikacji zastępczej, która będzie kursować  
z/do Brwinowa w czasie remontu podmiejskiej linii kolejowej 
PKP w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

ankietę  
przeprowadzą pracownicy 

urzędu gminy Brwinów.

więcej informacji:

www.brwinow.pl
fb.com/Brwinow

od 3 do 6 kwietnia w godz. 6.00–9.00 
pasażerowie wchodzący na peron 
będą pytani o cel podróży, zaś w godz. 
15.00–18.00 wychodzący z peronu 
będą pytani o przystanek początkowy, 
z którego przyjechali pociągiem Km. 

Wnioski można składać 
od 4 kwietnia do 19 kwietnia 2017 r.

P R O M O C J A
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRODZISKA 
 MAZOWIECKIEGO

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

w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
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 500/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
części wsi  Żuków  w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego wyznaczają:
1)  od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni  

narożnik działki ew. nr 69/1 północną granicą obrębu Żuków;
2)  od wschodu – wschodnią granicą obrębu Żuków;
3)  od południa – południową granicą obrębu Żuków, do wschodniego naroż-

nika działki ew. nr 276 i dalej północną granicą tej działki i fragmentem 
północnej granicy działki ew. nr 205/2 do południowo-zachodniego na-
rożnika działki ew. nr 275;

4)  od zachodu – zachodnią i północną granicą działek ew. nr 275  
i zachodnią granicą działki ew. nr 165/1, przez działkę ew. nr 69/2 do jej 
północnej granicy i dalej tą granicą, następnie południową granicą działki 
ew. nr 68 oraz południową i zachodnią granicą działki ew. nr 67 i da-
lej południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 69/1 do jej północno- 
-zachodniego narożnika.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  
24 kwietnia 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 
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 ► Podnajmę stanowisko manicure/
/pedicure kosmetyczce tel. 502-036-239 

Poszukiwany pracownik – 
roznoszenie posiłków na oddziały 
szpitalne. Praca w Szpitalu 
Kolejowym tel: 518-607-614 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600-009-700 

 ► Przedszkole w Nadarzynie zatrudni 
pomoc nauczyciela. Telefon 607-615-231 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513-962-034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502-036-239 

Zatrudnię kadrową/ księgową do 
biura rachunkowego w Milanówku 
vero-mona@wp.pl 

 ► 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 kobiety do pracy 
chałupniczej, przy obróbce uszczelek 
gumowych, z okolic Pruszkowa Piastowa 
tel. (22) 728-25-00 

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 działkę budowlaną 1831 
m2 z domem w Milanówku przy ulicy 
zachodniej ze wszystkimi mediami. 
508-492-658 

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510-521-952 

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 os. 
Staszica 215 000 tyś. 694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000 m2, 
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
 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 

I WYCENA 533-525-533 

Kupię
 ► Skup książek, każda ilość, wszystkie 

dziedziny - dojazd, 666-900-333 

Usługi
 ► Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 

Tel. 668-681-896 

 ► Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź. Tel. 668-681-896

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603-375-875, Domofony, 
videodomofony 603- 375-875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Decyzja nawet w jeden dzień. 
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści Kasa. 
Minimum formalności. 
668-681-896 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

 ► 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 

 ► Potrzebujesz pieniędzy? Gotówka 
do 25.000 zł! 668-681-896

 ► Osuszanie pomieszczeń 
– wypożyczalnia osuszaczy 
tel. 691-516-478 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508-357-334 

 ► Studnie tel. 601-231-836  

Szafy przesuwne, zabudowy, meble 
kuchenne. 720-911-500. Tanio 

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni do pracy na 
obiektach przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Radonic, Sokołowa i Błonia. 
Telefon 728-430-774 

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

 ► Lekka praca w magazynie z elektroniką 
dla kobiet i mężczyzn, bezpłatny dojazd, 
2 zmiany pon-pt zadzwoń 722 301 002 
Randstad (nr. rej 47)

 ► Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach
663-022-397 

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat do 
chłopca lat 4, która chętnie zagra w piłkę 
pobawi się samochodami, zaśpiewa, 
pożartuje. Praca na godziny. Komorów 
lub w domu babci. 731-000-808  

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

 ► 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 

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

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! 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowiec-
kim przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej www.bip.
grodzisk.pl został umieszczony wykaz nieruchomości lokalowych 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy z dnia 23.03.2017 r., położonych w Grodzisku Mazowiec-
kim przy ulicach:
• Kilińskiego 2 lokal nr 12 o pow. 38,00 m²,
• Bałtyckiej 8 lokal nr 6 o pow. 66,20 m2

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego   
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie został wy-
wieszony wykaz nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

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

PARTNER HANDLOWY

Sala bankietowo-weselna  
w bliskiej okolicy Grodziska Maz.  

poszukuje 
Kucharza lub Kucharki  

do stałej współpracy przy 
przygotowaniu imprez.  

Wymagane doświadczenie.  
Mile widziane osoby  
z własnym zespołem  

(pomoce kuchenne, kelnerzy). 

Tel. 609 40 10 46

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,
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slo23_pruszkow@o2.pl
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