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R E G I O N
Tegoroczna rekrutacja 
do przedszkoli i szkół 
podstawowych jest  
jeszcze trudniejsza niż 
wcześniej. Wszystko przez 
duże zmiany w całym 
systemie oświaty.

N abór do przedszko-
li, ilekroć się zacznie, 
zawsze budzi duże 
emocje i zaintere-

sowanie. Baza miejsc dla dzieci 
to pięta achillesowa wielu sa-
morządów, bo potrzeby zazwy-
czaj przekraczają możliwości.  
W tym roku gminy po raz pierw-
szy muszą zapewnić opiekę  
również dla najmłodszych, czyli 
3-latków których rodzice zdecy-
dują się wysłać dziecko do przed-
szkola. Obowiązek przedszkolny 
dotyczy także wszystkich czte-
ro-, pięcio- i sześciolatków.  
Tę ostatnią grupę „zawrócono” ze 
szkół, wracając do modelu 7-latka  
w pierwszej klasie. Przedszkola 
czeka więc istny szturm.

Duże zmiany w tym roku cze-
kają szkoły podstawowe. Przyjęta 
reforma edukacji zakłada powrót 
do 8-letniego trybu kształcenia 

na tym poziomie. Choć nie ma 
to bezpośredniego wpływu na 
rekrutację do klas pierwszych, 
to w wielu miejscach wymu-
siło zmianę obwodów szkol-
nych. Ku swojemu zaskoczeniu 
rodzice bywają odprawiani 
z kwitkiem ze szkoły, która do 
niedawna przypisana była do ich  
miejsca zamieszkania. 

Zmian jest więc dużo, ze 
wszystkimi, choć nie miały wpły-
wu na ich kształt, muszą poradzić 
sobie samorządy. Jak im idzie? – 
To na pewno nie jest łatwy rok, 
pracy jest bardzo dużo, w każ-
dej „działce” pojawiło się coś no-
wego – mówi nam Ewa Burzyk, 

dyrektor biura oświaty w grodzi-
skim magistracie.

W Grodzisku rekrutacja na 
wolne miejsca w przedszkolach 
i podstawówkach ruszyła pełną 
parą w środę, 5 kwietnia i po-
trwa do 19 kwietnia. – Dla nas 
teraz jest bardzo ważny etap, 
bo już za dwa tygodnie będzie-
my w stanie powiedzieć jakie są 
realne potrzeby gminy w zakre-
sie miejsc przedszkolnych. To, 
co nas najbardziej boli, to że nie 
znamy zapotrzebowania na tyle, 
żeby to dobrze zaplanować, bo 
ci, którzy są u nas zameldowani 
to nie ci sami, którzy rzeczywi-
ście mieszkają na terenie gminy. 

Rekrutacja, czyli szturm 
do szkół i przedszkoli

A my mamy obowiązek zapewnić 
miejsce dla mieszkańców wła-
śnie, a nie tylko dla zameldo-
wanych. Dlatego dopiero teraz, 
w trakcie rekrutacji dowiemy się, 
ile miejsc potrzebnych jest dla 
poszczególnych grup wiekowych. 
Na razie trudno więc powiedzieć, 
czy miejsca które mamy w ofercie 
wystarczą. Jeśli nie, to będziemy 
podejmować kroki, aby stworzyć 
dodatkową ofertę. Dróg jest kilka, 
ale nie chciałabym o nich jesz-
cze mówić, bo wszystko zale-
ży od tego, jaka będzie sytuacja  
– mówi Ewa Burzyk. 

Największą niewiadomą jest 
liczba trzylatków, bo to czy tra-
fią do przedszkoli czy nie, zależy 
wyłącznie od woli ich rodziców. 
– Na ten moment wiemy ile dzie-
ci kontynuować będzie pobyt 
w placówkach, w których rodzi-
ce to zadeklarowali. Bardzo dużo 
miejsc zajętych jest już na star-
cie – twierdzi dyrektor Burzyk.

Ten etap pruszkowski urząd 
miasta ma już za sobą. Nabór na 
wolne miejsca w przedszkolach 
prowadzony był w marcu, trwa 
teraz przeliczanie „sił na zamia-
ry”, czyli rozpatrywanie wniosków 
o przyjęcie na wolne miejsca. 

czytaj więcej na str. 2
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Jak gminy radzą sobie ze zmianami  
w systemie oświaty?

R A S Z Y N
Gorąco w Raszynie. 
Dariusz Marcinkowski 
wycofał się z decyzji 
o rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego 
rady gminy. Grupa 
mieszkańców uważa,  
że doszło do naruszenia 
prawa.

W Raszynie jak  
w filmach Hitch- 
cocka. Trzęsie- 
nie ziemi i na-

pięcie cały czas rośnie. Ostat-
nio na pierwszy plan wybił się 
przewodniczący rady gminy 
Dariusz Marcinkowski. Pierw-
szy akt nastąpił 27 lutego pod-
czas nadzwyczajnej sesji, kiedy 
przegłosowano utworzenie jed-
nej podstawówki w Raszynie. 
Wtedy Marcinkowski złożył re-
zygnację z funkcji, ale pozostał 
na sali do końca obrad.

Akt drugi nastąpił na se-
sji 30 marca. – Pragnę złożyć 
na wasze ręce wolę wycofania 
decyzji o rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego rady gminy 

Emocje wokół 
przewodniczącego

Raszyn złożone podczas obrad 
dnia 27 lutego 2017 rok. Liczę na 
Państwa wyrozumiałość i chęć 
dalszej współpracy na rzecz 
mieszkańców gminy Raszyn  
– powiedział Marcinkowski. Pi-
smo w sprawie złożył 23 marca. 
Jako powód swojej wcześniej-
szej decyzji przewodniczący 
wskazał emocje. – Sądzę, że ta 
decyzja, którą podjąłem była 
zbyt pochopna – mówił.

Grupa mieszkańców działa-
jąca w Społecznym Komitecie 
Referendalnym uważa, że do-
szło do naruszenia przepisów. 
–  Od 27 lutego do 27 marca 
rada gminy miała możliwość 
podjęcia uchwały o odwo-
łaniu pana z funkcji. W mo-
mencie niepodjęcia, kiedy tego 
nie uczyniono w 30-dniowym 
terminie pana mandat wygasa 
automatycznie 31 marca. Nato-
miast przyszłe, jeśli takie bę-
dą, sesje winny zostać zwołane 
przez wojewodę – tłumaczy-
ła Aneta Wrotna, pełnomoc-
nik komitetu.
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czytaj więcej na str. 8

Flaga powiewa  
nad rondem  11

Szkoła Podstawowa przy ul. Lipowej w Pruszkowie



– Udało nam się wrócić do spotkania po fantastycznym strzale Olka Jagiełły 
i wydawało się, że możemy marzyć o zdobyciu jednego punktu. Na pewno 
można było uniknąć tych dwóch ostatnich bramek, szczególnie trzeciej. 
Dariusz Kubicki, trener Znicza Pruszków, po przegranym 1:4 meczu z GKS Katowice

C Y T A T  T Y G O D N I A02 Piątek, 7 KWIETNIA 2017

KANCELARIA  
ADWOKACKA
tel.: 500-222-979

www.adwokat-agata-jaczynska.pl

reklama

reklama

B R W I N Ó W
Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński zastanawia 
się co zrobić z autem 
należącym do Urzędu 
Gminy Brwinów. 
Postanowił zasięgnąć 
opinii internautów: 
„Poradźcie: co z nim 
począć?” – zapytał 
na Facebooku. 

S prawa nie jest łatwa,
bo i auto nietuzin-
kowe. Mały, zwin-
ny, sprawny i zielony 

Fiat 126p model EXL. Co cie-
kawe, choć „maluch” ma już 
17 wiosen to jest na chodzie. 
Jak informuje burmistrz ma 
ważne badanie techniczne 
do 15 grudnia tego roku.

  O „maluszku” pisaliśmy już na 
portalu WPR24.pl jakiś czas 
temu. Pojazd do tej pory służył 
Środowiskowemu Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej. ŚOPS 
ma już nowy wóz. Brwinow-
scy włodarze planowali od-
dać autko na licytację. Osta-
tecznie o jego losach zdecy-
dują internauci. [AS] 

Kto kupi 
malucha?

B R W I N Ó W
Urząd gminy w Brwinowie 
poszukuje wykonawcy 
„obwodnicy” Moszny 
i Domaniewa. Zupełnie 
nowa droga ma 
wyprowadzić ruch ciężkich 
samochodów z tych 
niewielkich miejscowości. 

T o nietypowe zadanie 
dla gminy. Dlaczego? 
– Od kilku lat kładzie-
my olbrzymi wysiłek 

organizacyjny i finansowy na 
przebudowy dróg i to nie tylko 
gminnych, bowiem pomagaliśmy 
a czasami wyręczaliśmy również 
województwo i powiat udzielając 

pomocy fi nansowej a także rze-
czowej w postaci wykonania prac 
drogowych za innych zarządców. 
W tym roku znowu mamy w pla-
nach przebudowy kilku kolejnych 
dróg gminnych, ale również, co 
niespotykane w przypadku ma-
łych i średnich gmin niebędących 
siedzibami powiatów, budowę 
zupełnie nowej drogi – infor-
muje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Dla mieszkańców Moszny 
i Domaniewa to ważny ruch. 
– Chcąc rozwiązać problem 
TIR-ów rozjeżdżających Mosznę 
i Domaniew wykupiliśmy grun-
ty i zaprojektowaliśmy budowę 
obwodnicy Moszny, dzięki czemu 

Obwodnica Moszny tuż, tuż
wyprowadzimy niezwykle duży 
ruch samochodów ciężarowych 
z zabudowań ludzkich. Walorem 
tego rozwiązania jest również wy-
prowadzenie ruchu ciężarówek 
z drogi w Domaniewie – dodaje 
brwinowski włodarz.

Inwestycja ma być gotowa po 
wakacjach. – Do 14 kwietnia cze-
kamy na oferty w przetargu. Pra-
ce związane z budową obwodnicy 
Moszny (w tym nowej jezdni 
z ciągiem pieszo-rowerowym, 
dwóch rond na skrzyżowaniach 
z drogami Moszna-Koszajec 
i Moszna-Pruszków, oświetlenia 
ulicznego) powinny się zakoń-
czyć do 29 września – wyjaśnia 
burmistrz Kosiński. [JW]

Rekrutacja, czyli szturm do szkół i przedszkoli
Pula miejsc przedszkolnych roz-
dzielana jest w specyfi czny spo-
sób. Trwająca obecnie rekrutacja 
obejmuje tylko te miejsca, któ-
rych nie rozdzielono jeszcze na 
podstawie kryteriów ustala-
nych przez ministerstwo edu-
kacji i radę gminy. Są to m.in. 
takie czynniki jak to, czy oboje 
rodzice pracują, czy odprowa-
dzają podatki na terenie gminy, 
czy do danej placówki uczęszcza 
starsze rodzeństwo, czy rodzina 
pobiera zasiłki. Właśnie dlatego 
rekrutacja obejmuje tylko wspo-
mniane już miejsca wolne, któ-
re jeszcze nie zostały przypisane 
konkretnym dzieciom. 

Nieco inaczej jest w przy-
padku podstawówek i naboru 
do klas pierwszych. Tu żaden 
przyszły uczeń nie zostanie bez 
przydziału. – Szkoły podstawo-
we to placówki obwodowe. Ro-
dzic jeśli chce zapisać dziecko 
do szkoły właściwej dla miejsca 
zamieszkania, składa elektro-
niczny wniosek i ma to miejsce 

DOKOŃczenie ze str. 1

zagwarantowane. Również dro-
gą elektroniczną przyjmowane 
są wnioski o przyjęcie do szkół 
nieobwodowych. Wtedy rodzic 
może wskazać trzy szkoły, któ-
re ustawia w preferowanej przez 
siebie kolejności. W zależności 
od tego ile miejsc będzie w da-
nej placówce i ile punktów zo-
stanie przyznanych na podstawie 
kryteriów wyboru, zapada decy-
zja o przyjęciu lub nie. Tak czy 
inaczej na dziecko czeka miejsce 
w szkole obwodowej. Jeszcze ina-
czej wyglądają prawa rodziców, 

których dziecko uczęszczało do 
oddziału przedszkolnego w szko-
le nieobwodowej. W tym przy-

padku zachowane jest prawo 
do kontynuacji w tej samej pla-
cówce – wyjaśnia Ewa Burzyk,

dyrektor biura oświaty w gro-
dziskim magistracie.

Podobna sytuacja jest w Prusz-
kowie. Rekrutacja do pierwszych 
klas podstawówki jeśli budzi 
kontrowersje, to nie ze względu 
na brak miejsc – bo do tego nie 
dojdzie, a ze względu na zmianę 
obwodów szkolnych. Te krojone 
są na nowo w związku z likwi-
dacją gimnazjów i przekształce-
niem szkół 6-letnich w 8-letnie. 
– W związku z tym od 1 wrze-
śnia 2017 r. będzie funkcjonowa-
ło 8 szkół podstawowych: Szkoła 
Podstawowa Nr 1 z oddziałami in-
tegracyjnymi (ul. Topolowa 10), 
Szkoła Podstawowa Nr 2 (ul. Jasna 2

– będzie korzystała dodatkowo 
z pomieszczeń Domu Kateche-
tycznego przy ul. Helenowskiej 3), 

Szkoła Podstawowa Nr 3 z od-
działami integracyjnymi powsta-
ła z przekształcenia Gimnazjum 
Nr 3 (al. Wojska Polskiego 34), 
Szkoła Podstawowa Nr 4 z od-
działami sportowymi powsta-
ła z przekształcenia Gimnazjum 
Nr 4 (ul. Hubala 4), Szkoła Podsta-
wowa Nr 6 (ul. Lipowa 31), Szkoła 
Podstawowa Nr 8 z oddziałami 
integracyjnymi (ul. Obrońców 
Pokoju 44), Szkoła Podstawo-
wa Nr 9 (ul. Mostowa 6), Szkoła 
Podstawowa Nr 10 (ul. Pływac-
ka 16) – informuje pruszkowski 
urząd miasta. 

Jak zmienią się podstawówki 
w Grodzisku? Gimnazja funkcjo-
nujące we wspólnych budynkach 
z podstawówkami zostaną włą-
czone do szkół podstawowych, 
w wyniku czego powstaną: Szko-
ła Podstawowa nr 2 z oddziała-
mi gimnazjalnymi oraz Szkoła 
Podstawowa nr 4 z oddziałami 
gimnazjalnymi. Samodzielnie 
funkcjonujące Gimnazjum nr 3 
przekształcone zostanie w Szko-
łę Podstawową nr 5 z oddziała-
mi gimnazjalnymi.
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Rekrutacja do pierwszych klas 
podstawówki jeśli budzi kontrowersje, 
to nie ze względu na brak miejsc – bo 
do tego nie dojdzie, a ze względu na 
zmianę obwodów szkolnych
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ING Bank Śląski inspiruje i wspiera w biznesie

Otwarcie firmy bez wychodzenia 
z domu – Profil Zaufany
Osoby, które podjęły decyzję o otwar-
ciu własnej firmy, mogą to dzisiaj zrobić 
bez konieczności wizyty w urzędach. 
ING Bank Śląski, jako jeden z pierw-
szych, wdrożył w swoim systemie 
Moje ING taką możliwość poprzez  
Profil Zaufany.

Profil Zaufany jest rozwiązaniem na 
załatwienie wielu spraw urzędowych 
online. Do tej pory można było zło-
żyć wniosek o otwarcie firmy przez 
Internet, ale i tak konieczna była wi-
zyta w urzędzie. Teraz funkcję wery-
fikacji osoby przejmuje bank, właśnie 
poprzez Profil Zaufany. Po założeniu 
Profilu Zaufanego w Moim ING, klient 
ze strony urzędu wysyła jeden wnio-
sek o otwarcie firmy, który trafia do 
wszystkich miejsc, gdzie firma mu-
si zostać zgłoszona. Dla klientów to 
duże ułatwienie, a dla banku możli-
wość realnego wsparcia w procesie 
otwarcia firmy.

Wygodne zarządzanie firmą  
– Moje ING dla Firmy
Z myślą o potrzebach segmentu przed-
siębiorców, prowadzących jednooso-
bową działalność gospodarczą ING 
Bank Śląski udostępnił nowy system 
bankowości internetowej i mobilnej 
– Moje ING dla Firmy. Przedsiębior-
cy mogą korzystać z nowych narzędzi 
pomagających w utrzymaniu płynności 

w firmie i wspierających w planowa-
niu jej rozwoju. Rozwiązania, znane 
z wersji systemu dla klientów indy-
widualnych, zostały dostosowane do 
potrzeb firm, m.in.: 
• Strona główna systemu – zapro-

jektowana tak, aby jeden rzut oka 
pozwolił ocenić sytuację firmy. 
W sekcji „Dzisiaj” widoczny jest 
aktualny obraz finansów przed-
siębiorstwa. W skutecznym zarzą-
dzaniu płynnością firmy pomaga 
sekcja „Miesiąc”, prezentująca 
wpływy i wydatki w bieżącym mie-
siącu kalendarzowym oraz dział 
pokazujący zaplanowane płatno-
ści. Z kolei sekcja „Rok” pozwala 
przeanalizować zestawienie wpły-
wów i wydatków w zakresie wa-
hań i trendów w ciągu roku.

• Szybkie przelewy do ZUS – wy-
starczy jeden przelew, żeby opła-
cić wszystkie składki. Dodatkowym 
ułatwieniem jest przejrzysta for-
matka przelewu i szybka wyszu-
kiwarka danych odbiorców. 

• Sekcja „Ważne terminy” – tu pre-
zentowane są istotne daty z punktu 
widzenia przedsiębiorcy np. termin 
zapłaty podatku dochodowego. 
Przed spodziewanym terminem 
płatności klient zobaczy komuni-
kat z linkiem kierującym do wła-
ściwego formularza przelewu. 

• Sekcja „Analiza wpływów i wy-
datków” – pozwala na szczegóło-
wą analizę wpływów i wydatków 

firmowych oraz salda w różnych 
wariantach i zakresach czasowych.

Klienci, którzy korzystają z konta fir-
mowego i osobistego w ING, mo-
gą teraz zarządzać zarówno kontem 
firmowym, jak i osobistym po za-
logowaniu się do jednego systemu 
bankowości internetowej. Równo-
cześnie, widok finansów firmowych 
został rozdzielony od osobistych, 
aby ułatwić zarządzanie nimi. W wer-
sji dla przedsiębiorców zastosowano 
inną paletę kolorystyczną – niebie-
ską dla sekcji finansów firmowych, 
a pomarańczową dla osobistych. 
Klienci mogą w każdej chwili zde-
cydować, z której bankowości – oso-
bistej czy firmowej, będą korzystać 
po zalogowaniu. 

System automatycznie dostosowu-
je się do urządzenia, dzięki czemu 
te same czynności można wykonać 
równie łatwo na smartfonie, tablecie 
i komputerze. Bank przygotował tak-
że aplikację na smartfony – Moje ING 
mobile, która ma wszystkie funkcje 
pełnej wersji systemu, a także zosta-
ła wzbogacona o dodatkowe funkcje 
dostępne bez logowania.

Konto Direct dla Firmy  
– teraz w promocji 200 zł
ING Bank Śląski proponuje klientom 
nowoczesne konto firmowe z dostę-
pem przez internet i telefon – Konto 

Direct dla Firmy. Dzięki niemu klient 
może online korzystać z serwisów 
administracji publicznej, bez kolejek 
i bez wychodzenia z domu, poprzez 
Profil Zaufany. Ma również dostęp do 
otwartej platformy zakupowej ALEO.

Konto Direct dla Firmy dostępne jest 
do 15 kwietnia w promocji. Wystar-
czy otworzyć rachunek poprzez stro-
nę internetową banku lub w systemie 
Moje ING, zapłacić ZUS i można zy-
skać 200 zł! 
Szczegóły na www.ingbank.pl

Pożyczka online – eWniosek 
ING Bank Śląski udostępnił przed-
siębiorcom eWniosek – narzędzie do 
wnioskowania o pożyczkę online, na-
wet jeśli nie są klientami banku. De-
cyzja kredytowa jest przesyłana na  
e-mail wnioskującego, do 4 dni robo-
czych od złożenia wniosku.

Z eWniosku mogą skorzystać przed-
siębiorcy, którzy prowadzą jednooso-
bową działalność gospodarczą od min. 
12 miesięcy.

Proces wnioskowania o pożyczkę jest 
prosty i szybki – przedsiębiorca skła-
da eWniosek na stronie internetowej 
banku. Tam określa paramenty wnio-
skowanej pożyczki oraz oblicza swoją 
ratę, podaje dane osobiste oraz da-
ne firmy, następnie załącza wymaga-
ne dokumenty i przekazuje wniosek 
do analizy. Ostatnim etapem składa-
nia wniosku jest wybór oddziału banku, 
w którym zostanie podpisana umowa 
kredytowa. 

Przedsiębiorcy, którzy są już klienta-
mi banku mają dodatkowo możliwość 
wnioskowania o produkty kredytowe 
poprzez system bankowości interne-
towej Moje ING dla Firmy. 

ING Bank Śląski w swoich kampaniach inspiruje firmy do działania, da-
je też konkretne narzędzia, które upraszczają formalności przy zakładaniu 
firmy i wspierają przy jej prowadzeniu. Bank jest dostępny dla klientów tak, 
jak dzisiaj tego potrzebują – online, mobilnie, zdalnie.

Komentarz eksperta
W swoich działaniach staramy się inspirować, zachę-
cać klientów do działania i wykorzystywania drze-
miącego w nich potencjału. Stawiamy przy tym na 
relacje, dlatego razem z klientami tworzymy i dosko-
nalimy naszą ofertę. Dzięki temu możemy oferować 
im rozwiązania, których potrzebują. Jesteśmy po to, 
by wspierać przedsiębiorczych ludzi w podejmowaniu 
decyzji finansowych i bankowaniu w systemie Mo-
je ING – powiedziała Aleksandra Ślęzak, Dyrektor 
Regionalna ds. Detalicznych w ING Banku Śląskim.
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tywnej opinii komunikacyjnej za-
mykali sprawę i nie próbowali po-
przez projektantów „usunąć” tych 
wad, które były w dokumentacjach. 
Obecny burmistrz chce sprawy za-
łatwiać. Natomiast trudno zaak-
ceptować formę w jakiej to czyni. 
Tak jak powiedziałem wcześniej: 
są organy drugiej instancji. To nie 
jest tak, że starostwo nie popełniło 
żadnego błędu. W ciągu roku wy-
dajemy 2,5 tys. pozwoleń na budo-
wę. Trudno przy takiej ilości nie 
pomylić się. Aczkolwiek odsetek 
decyzji uchylanych przez wojewo-
dów zawsze był znikomy.

Czyli powiat jest tym wygranym?
– Ja chciałbym uniknąć tego typu 
sformułowań. Chcę żeby doku-
mentacje zgłaszane do powiatu 
były dobre, żebyśmy mogli wy-
dawać dokumenty takie jakich 
burmistrzowie oczekują i że-
by dla mieszkańców Podkowy 
czy innej miejscowości mogły 
być realizowane inwestycje.  
To jest najważniejsze.

Rozmawiałem przed tygodniem 
z Arturem Tusińskim, burmi-
strzem Podkowy. Stwierdził, że 
powiat grodziski w swoim dzia-
łaniu ma złą wolę.
– Pan Tusiński twierdzi jeszcze coś 
więcej, że jest to działanie celo-
we na szkodę mieszkańców. Ale 
od takiego działania jest kodeks 
karny. Mam nadzieję, że spotkanie 
w MIB-ie spowoduje u burmistrza 

jakieś refleksje i znajdzie w sobie 
odrobinę dobrej woli, aby za bez-
podstawne zarzuty kierowane od 
miesięcy do mnie, jak i do innych 
pracowników Starostwa Powiatu 
Grodziskiego powiedzieć zwyczaj-
ne – przepraszam. 

A jak wypowie się Pan na temat 
znanych już w Podkowie „rower-
ków” namalowanych na asfalcie?
– Burmistrz został wezwany do 
usunięcia tych znaków. Ale co 
warto powiedzieć. Umieszczenie 
krokwi nad „rowerkami”, takiej 
jak na emblemacie sierżanta spo-
wodowałoby, że całe to przedsię-
wzięcie byłoby zgodne z prawem. 
Zasugerowałem to burmistrzo-
wi, ale bezskutecznie. Wobec tego 
policja grodziska skierowała do 
sądu wniosek o ukaranie burmi-
strza za popełnienie wykroczenia 
określonego w art. 85 § 1 kodek-
su wykroczeń.

Jak podsumuje Pan ten spór.
– Ja myślę, że burmistrz Tusiń-
ski zbyt mocno przekonany jest 
o własnej nieomylności.

Jakie będą w tym roku najważ-
niejsze inwestycje przeprowa-
dzone przez Starostwo Powiatu 
Grodziskiego ?
– Rok 2016 był bardzo udany. Ten 
niestety nie zapowiada się aż tak 
optymistycznie... Spośród zadań 
jakie mamy wpisane w planie, 
najważniejsze to: modernizacja 

WYWIAD
Spór na linii Podkowa Leśna  
– powiat grodziski jest widoczny 
i przybrał ostatnio na sile.
– 30 marca było dość istotne wy-
darzenie w całej tej sprawie. Miało 
miejsce spotkanie w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, 
zorganizowane na wniosek bur-
mistrzów m.in. Podkowy Leśnej 
i Brwinowa. Rozmawialiśmy o tym 
dlaczego starosta grodziski i jak się 
okazuje też pruszkowski, tak źle 
jakoby postępują. Tutaj mała dy-
gresja z mojej strony – do niedaw-
na burmistrz Podkowy wskazywał 
jako przykład powiat pruszkow-
ski, że tam wszystko załatwiane 
jest od ręki tak, jak sobie gminy 
tego życzą. Okazuje się, że to nie-
prawda... Byłem nieco zaskoczony 
jak na tym spotkaniu pojawił się 
członek zarządu powiatu prusz-
kowskiego. Okazuje się, że pro-
blemy z opiniami czy decyzjami 
w starostwie są również w Prusz- 
kowie, nie tylko w Grodzisku.

Szkoda, że na spotkanie wraz 
z burmistrzem Podkowy nie przy-
był choć jeden przedstawiciel Rady 
Miasta lub mieszkańców obecnych 
na spotkaniu w dniu 21.03.2017 r. 
w Podkowie Leśnej. 

Jakie ważne kwestie zostały po-
ruszone podczas tego spotkania?
– Spotkanie było o tyle bardzo 
ważne, że obecni byli przedsta-
wiciele MIB-u, czyli ministerstwa, 
które np. wydaje staroście doku-
ment w oparciu, o który starosta 
może, wydając pozwolenie na 
budowę, odstąpić od warunków 
technicznych. Temat dróg był klu-
czowym na spotkaniu. MIB, któ-
re wydaje opinie w konkretnych 
sprawach i tworzy przepisy nie 
podzieliło argumentów zgłoszo-
nych przez burmistrza Podkowy. 
Np. w zakresie szykan komuni-
kacyjnych, czyli drzew rosnących 
w pasie drogowym, interpreta-
cja przepisów przez burmistrza 
wzbudziła u przedstawicieli Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Bu- 
downictwa olbrzymie zdziwie- 
nie i zaskoczenie. 

W mojej ocenie MIB „rozjecha-
ło” argumenty zgłaszane przez 
burmistrza. Tym samym to, co 
czynimy w wydziale komunika-
cji robimy prawidłowo. Burmistrz 
nawet wyraził w tym stanie rzeczy 
wątpliwość celowości spotkania, 

Czasami bywam nieco zaskoczony...
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Rozmowa z MARKIEM WIEŻBICKIM, starostą powiatu grodziskiego
ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku 
między przejazdem WKD a ul. Pia-
skową, remont ul. Skokowskiej od 
nowego wiaduktu w Jaktorowie do 
ul. Ułanów, budowa ronda w Mila-
nówku, ul. Kazimierzowska i Śred-
nia, a także termomodernizacja 
budynku Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy ul. Żyrardow- 
skiej w Grodzisku.

Wielu mieszkańców liczy na uru-
chomienie oddziału położnictwa 
w Szpitalu Zachodnim...
– Rzeczywiście tak jest. Jednak są 
pewne problemy, ponieważ w do-
kumencie mówiącym o priory-
tetach rozwoju szpitalnictwa na 
Mazowszu nie ma położnictwa. 
To stanowi formalną przeszkodę 
w staraniu się o dofinansowanie. 
Bo sami nie damy rady go urucho-
mić, mówimy tutaj o ok. 10 mln zł, 
a później trzeba to jeszcze utrzy-
mać. Mimo to staramy się znaleźć 
rozwiązanie, by go uruchomić. Ale 
mamy realne szanse na uzyska-
nie innych dofinansowań związa- 
nych ze szpitalem.

Jakich?
– Mówimy tutaj o naprawdę du-
żych kwotach, kilkumilionowych. 
Część możemy pozyskać w tym 
roku, a część w kolejnym. Środki 
mogłyby być przeznaczone np. 
na modernizację SOR-u, reali-
zujemy program „DDOM”, czyli 
poprawę funkcjonowania sys-
temu ochrony zdrowia dla osób 
niesamodzielnych. Tych pro-
gramów o dofinansowania jest 
znacznie więcej.

Jaki problem dla Powiatu jest tzw. 
solą w oku?
– Jak co roku musimy odprowa-
dzić 10 mln „janosikowego”, czyli 
ogromną kwotę, którą moglibyśmy 
przeznaczyć na sprawy inwesty-
cyjne... Chociaż połowa tej kwo-
ty dałaby nam spore możliwości, 
zwłaszcza, że praca z gminami do-
brze się układa. A chodzi o to, że 
one mogą nas także wspierać do-
finansowaniami i często tak jest. 

Ma Pan jakieś hobby?
– Lubię jeździć na rowerze. Naj-
więcej w ciągu roku przejechałem 
8 tys. kilometrów.

ROZMAWIAŁ:
SEWERYN DĘBIŃSKI

na które zaprosiłem przedstawi-
cieli naszych jednostek w dniu  
4 kwietnia br. w sprawie ostat-
nio wydanych 12-stu negatyw-
nych opinii komunikacyjnych. 
Ja nigdy nie uzurpowałem sobie 
prawa do nieomylności. Nie po to 
kodeks administracyjny przewi-
duje dwuinstancyjność załatwia-
nia spraw, żeby pierwszy organ 
mógł powiedzieć coś autorytatyw-
nie. Przepisy są niejednokrotnie 
różnie interpretowane i można 
się pomylić. Burmistrz wyraźnie 
nie radzi sobie z problemami więc 
wzywa do pomocy Radę Miasta, 
mieszkańców, może za chwilę we-
zwie „Brukselę”? Ale po co ? Bę-
dzie szybciej jak złoży odwołanie 
do wojewody mazowieckiego. Czy 
nie lepiej spowodować weryfika-
cję działań starosty przez organ 
merytorycznie nadzorujący je-
go pracę? Burmistrz nie dąży do 
załatwienia spraw jak najszybciej 
i jak najlepiej. Szuka winnego wła-
snych niepowodzeń. Upolitycznia 
niepotrzebnie kwestie czysto ad-
ministracyjne. 

Ze strony Podkowy nie było ta-
kich pism?
– W ostatnim okresie, czyli kil-
ku lat miało to miejsce dwa razy. 
Pełnomocnik burmistrza wystą-
pił do wojewody o sprawdzenie 
zasadności wydanych opinii ko-
munikacyjnych przez starostę.  
I w obydwu sprawach przyznano 
rację naszemu wydziałowi komu-
nikacji. A w jednej nawet wojewoda 
wskazał na szereg mankamentów 
złożonego projektu, których my 
nie zauważyliśmy. Warto tu pod-
kreślić, że na spotkaniu 30 marca 
„oberwało” się też projektantom. 
Z informacji MIB wynika, że ponad 
90 proc. projektów, które trafiają 
do ministerstwa, są to dokumen-
ty sporządzone źle. W tej sytuacji 
nasuwa się pytanie: za co bur-
mistrzowi płacą? Starostwo nie 
jest od tego, aby poprawiać i wy-
konywać pracę za projektantów. 
Wskazujemy na mankamen-
ty i prosimy o korekty i uzupeł- 
nienia, zgodnie z przepisami.

Czy taka „walka” na linii Podko-
wa - Starostwo Powiatowe toczyła 
się również w przeszłości, z po-
przednimi burmistrzami?
– Poprzedni burmistrzowie 
w przypadku uzyskania np. nega- 

OTRĘBUSY
Gmina Brwinów 
właśnie ogłosiła 
drugie postępowanie 
przetargowe na  
budowę przedszkola  
w Otrębusach. 
Czy tym razem uda  
się go rozstrzygnąć? 

P rzedszkole ma po-
wstać tuż przy ist-
niejącym Zespole 
Szkół w Otrębusach 

przy ul. Piaseckiego. Będzie 
to czteroodziałowy budynek, 
który pomieści aż 100 dzie-
ci. Jednak pojawił się problem 
z wyborem wykonawcy, dla-
tego pierwsze postępowanie 
unieważniono, a teraz ogło-
szono drugie. 

W pierwszym przetargu 
wpłynęło 13 ofert, jednak na-
wet najniższa z nich przewyż-
szała aż o 10 proc. kwotę jaką 
gmina zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówie-
nia. A warto podkreślić, że 
nie chodzi tutaj o małe sumy.  

Urząd zamierza wydać nie-
co ponad 6 mln zł na budo-
wę tej placówki. Ogłaszając 
kolejny przetarg brwinowski 
magistrat liczy, że pojawią się 
oferty odpowiadające oczeki-
waniom. Czy tym razem uda 
się go rozstrzygnąć? Trudno 
przewidzieć. Tego dowiemy 
się już niebawem, otwarcie 
ofert ma nastąpić 20 kwietnia.

Budynek będzie partero-
wy z poddaszem nieużyt-
kowym bez podpiwniczenia 
o powierzchni zabudowy wy-
noszącej ponad 1,7 tys. mkw. 
Wewnątrz znajdziemy czte-
ry sale zajęciowe wyposażone 
w oddzielne łazienki i ma-
gazyny podręczne, jedną sa-
lę rytmiczno-ruchową, część 
biurową – pokój nauczycielski, 
medyczny, sekretariat, gabinet 
dyrektora, archiwa, serwerow-
nię, sanitariaty oraz część tech-
niczną, gastronomiczną i dwa 
place zabaw (na dziedzińcu i na 
zewnątrz budynku). [SD] 

Drugie 
podejście
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7 – tyle kilometrów ścieżek rowerowych powstanie w Raszynie dzięki 5,3 mln zł dotacji z funduszy 
unijnych. Do połowy przyszłego roku szlak dla jednośladów zbudowany zostanie w ciągu al. Krakow-

skiej, ulic Raszyńskiej, Warszawskiej, Stadionowej, Nadrzecznej, Pruszkowskiej, Złote Łany, Górnej oraz  
al. Krakowskiej na terenie Warszawy.  
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Czteroodziałowy 
budynek 
przedszkola 
pomieści  
aż 100 dzieci
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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 31.03.2017 r. została wydana decyzja nr 4/2017 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę 
drogi gminnej nr 310545W (ul. Działkowa), drogi powiatowej  
nr 3140 (ul Błońska) i drogi gminnej nr 310957W (ul. Bryły) oraz budowę 
drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Gomulińskiego i ul. Działkową 
w Pruszkowie w ramach zadania „Prace na linii kolejowej Warszawa-
Włochy – Grodzisk Mazowiecki - linia 447” na działkach nr ew.: 
−	 106 (106/5, 106/6), 110 (110/1, 110/2) - obręb 0014 w Pruszkowie,
−	 168/1, 335/9, 398/1, 399/1, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2, 419 

(419/1, 419/2), 420, 421, 424, 484 - obręb 0015 w Pruszkowie,
−	 144/12, 218/62, 252, 254 - obręb 0016 w Pruszkowie,
−	 7 (7/1, 7/2), 11/4, 14, 16, 24, 25, 31 (31//1, 31/2) - obręb 0017  

w Pruszkowie,
−	 54/10, 55, 63/2, 63/8, 63/9, 63/10, 236/1 (236/9, 236/10, 236/11), 

596 - obręb 0018 w Pruszkowie,
−	 18, 86/1, 89, 91/47 (91/49, 91/50), 91/48 (91/51, 91/52) - obręb 

0017 (wieś Parzniew), gmina Brwinów.

[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

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

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

ZDJĘCIA RTG  
KOMERCYJNIE I W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

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

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHIATRA

PRZYCHODNIA

ZNIŻKI DLA NASZYCH PACJENTÓW!

Reklama
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P R U S Z K Ó W
Obywatelska grupa 
inicjatywna, zawiązana  
na rzecz przeprowadzenia 
w Pruszkowie referendum 
w sprawie tzw. „wielkiej 
Warszawy”, rozpoczęła 
zbiórkę podpisów  
pod swoim wnioskiem.  
Potrzeba ich 4,5 tys.

O pomyśle, aby swoją 
opinię na temat kon-
trowersyjnego pro-
jektu ustawy o ustroju 

m. st. Warszawy mieszkańcy wy-
razili przy urnach wyborczych 
informowaliśmy na łamach por-
talu WPR24.pl kilka dni temu.  
Jego autorzy dopełnili już wszyst-
kich formalności zgłaszając  
inicjatywę w urzędzie miasta  
i rozpoczynają zbiórkę podpisów. 

– Wczoraj (5 kwietnia – przyp. 
red) pod koniec dnia grupa inicja- 
tywna złożyła odpowiednie do-
kumenty, prezydent przyjął zgło-
szenie i od tego momentu podpisy 
można zbierać. Służą do tego spe-
cjalne formularze z nazwiskami 
wszystkich inicjatorów. Trzeba 
na nich wpisach imię, nazwisko, 
pesel, adres zamieszkania, datę  
udzielenia poparcia i własnoręcz-
ny podpis – mówi nam Andrzej  
Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Zgodnie z prawem czas na uzy-
skanie wymaganej liczby 4,5 tys.  

W Pruszkowie zbiórka 
podpisów pod referendum 

Udział w biegu 
może wziąć 
praktycznie każdy. 
Wystarczy mieć 
ukończone 16 lat 

podpisów to 60 dni. Niewyklu- 
czone jednak, że uda się to zro-
bić dużo szybciej. – Formula-
rze można pobrać z biura rady 
miejskiej, wkrótce będą one do-
stępne także na stronie inter-
netowej urzędu, można napisać 
też do mnie za pośrednictwem 
Facebooka podając adres ma-
ilowy i wtedy taki formularz 
prześlę – dodaje wiceprezydent 
Kurzela. – Wszystkie podpisy 
będą weryfikowane pod ką-

tem autentyczności, zawsze 
też mogą zdarzyć się pomyłki, 
np. w numerze pesel, więc tych 
podpisów powinno być około  
5 tys. – zaznacza.

Referendum mogłoby odbyć  
się na początku czerwca, w roczni-
cę pierwszych częściowo wolnych 
wyborów do sejmu i senatu z 1989 r.  
– Możliwy termin to 4 czerw- 
ca, bardzo symboliczna data  
– mówi Andrzej Kurzela. [JW]
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Mobilizacja mieszkańców 
Podkowy przyniosła 
bardzo szybkie efekty. 
Pod wnioskiem  
o przeprowadzenie 
referendum lokalnego 
w sprawie „wielkiej 
Warszawy” podpisała się 
wymagana liczba osób.  
A nawet dużo więcej.

S ukces więc jest. Tym 
bardziej, że na zbiera-
nie podpisów ustawowo 
przewidziano 60 dni.  

A w Podkowie Leśnej „załatwio-
no” sprawę praktycznie w czte-
ry. Zebrane podpisy w ubiegłym 

tygodniu złożono na ręce bur-
mistrza Artura Tusińskiego, te-
raz zajmie się nimi rada miasta.

– To nas, mieszkańców, 
ogromny sukces. Do wczoraj 
(czwartek, 30 marca – przy. red), 
zebraliśmy 1008 podpisów, czyli 
31,7 proc. uprawnionych do gło-
sowania. Ludzie garnęli się do 
podpisywania. Jednym słowem 
– nastąpiło pospolite ruszenie. 
Sprawą już zajęła się rada mia-
sta, powołała jednogłośnie do-
raźną komisję, która zweryfikuje 
podpisy. Chcielibyśmy, aby re-
ferendum lokalne odbyło się 
4 czerwca – mówił nam Jerzy 
Glasgall, pełnomocnik grupy 
inicjatywnej mieszkańców.

Zebrali wymagane podpisy
Przypomnijmy jak brzmią 

wnioskowane pytania referen-
dalne. Pierwsze: „Czy jesteś za 
utrzymaniem samodzielności 
Podkowy Leśnej jako odręb-
nej jednostki samorządu tery-
torialnego z dotychczasowymi 
kompetencjami samorządo-
wymi?”. Drugie: „Czy jesteś za 
tym, aby Podkowa Leśna na za-
sadzie dobrowolności zacieśniała 
w interesie mieszkańców współ-
pracę z samorządami Warszawy  
i otaczających ją gmin?”.

Kolejne kroki należą teraz do  
rady miasta, to ona podejmie 
uchwałę o referendum z ini-
cjatywy mieszkańców i określi 
jego datę. [AG]

P R U S Z K Ó W
10-kilometrowa trasa 
czeka na uczestników 
IV Pruszkowskiego 
Biegu Wolności, który 
wystartuje 28 maja. 
Trwają zapisy do 
udziału w imprezie.

B iegacze już szyku-
ją formę, żeby jak 
najlepiej wypaść na 
trasie, której start  

i metę zaplanowano na sta-
dionie miejskim przy ul. Bo- 
haterów Warszawy. Organi-
zatorzy ustalili limit uczest-
ników na 600 osób. Warto się 
spieszyć, bo impreza z roku 
na rok cieszy się coraz więk-
szą popularnością. Formu-
larz zgłoszeniowy dostępny 
jest na plustiming.pl/zglosze-
nia/pruszkowski_bieg_wol-
nosci-2017/. Do 30 kwietnia 
opłata startowa wynosi 50 zł, 
a następnie 60 zł (do 23 maja) 
i 70 zł (w biurze zawodów).

Udział w biegu może wziąć 
praktycznie każdy. Wystar-
czy mieć ukończone 16 lat.  
– IV Pruszkowski Bieg Wolno- 

ści to impreza dla wszystkich, 
którzy chcą aktywnie spędzić 
czas. Każdy może mieć wła-
sne tempo. Trasa jest również 
dopasowana pod uczestników, 
którzy chcą się pościgać. Na 
pewno jest to sposób na cieka-
we spędzenia czasu – zazna-
cza Piotr Polak, zaangażowany 
w organizację IV Pruszkow-
skiego Biegu Wolności.

Na najlepszych będą czekały 
nagrody. 28 maja o 10 wszy-
scy zameldują się na starcie 
i pobiegną pruszkowskimi 
ulicami, aby pokonać własne 
słabości, aktywnie spędzić 
czas bądź poprawić dotych-
czasowe osiągnięcia. – W po-
przednich edycjach mogliśmy 
liczyć na dobrą pogodę. Liczy-
my, że i tym razem warun- 
ki będą nam sprzyjały. Każ- 
da edycja naszego biegu cie- 
szy się zainteresowaniem  
– mówi Polak. [JM] 

Czas na uzyskanie 
wymaganej liczby 
4,5 tys. podpisów 
to 60 dni. 
Niewykluczone 
jednak, że uda się 
to zrobić szybciej
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Jeśli jesteście miłośnikami aktyw-
nego spędzania czasu i lubicie bie-
gać to te zawody przypadną wam 
do gustu. Chodzi o Maraton Miast-
-Ogrodów, czyli nowy cykl imprez 
biegowych w naszym regionie. Or-
ganizatorzy zadbali o to, aby mógł 
w nich wziąć udział każdy, także 

początkujący. Zastanawiacie się 
więc jak osoba bez biegowego 
doświadczenia ma przebiec ma-
raton? Ten jest inny. Składa się nie 
z jednego lecz z ośmiu biegów na 
dystansach od 1,5 do 10 km. Łącz-
nie biegi dadzą dystans 42 kilome-
try. Pierwszy bieg odbędzie się już  

Maraton 
Miast-Ogrodów

9 kwietnia o godz. 11 w Podkowie 
Leśnej. Do pokonania będzie dystans 
1,5 km. Biegać będziemy w Parku  
Miejskim. Zapisy są przyjmowane 
na stronie ptb-podkowa.pl/?page_
id=5158. Udział w biegu jest bez-
płatny. Kolejny bieg (23 kwietnia) 
odbędzie się w Milanówku. [AS]  

reklama

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

reklama

Klinika Promotus wspiera Jagódkę
 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Obok sytuacji 3-letniej 
Jagódki z Pruszkowa nie 
można przejść obojętnie. 
Dziewczynka przeżywa 
dramat, ale nie brakuje ludzi 
dobrego serca. W dzieło 
pomocy Jagódce włączyła 
się Klinika Osobistej 
Rehabilitacji Promotus. 

D ziewczynka urodzi- 
ła się zdrowa, jednak 
po trzech miesią- 
cach przeszła zapa- 

lenie mózgu i doznała krwawie-
nia podpajęczynówkowego. Ja-
goda nie siedzi, nie mówi, nie 
sygnalizuje głodu. Koszty lecze-
nia są ogromne. Rodzice robią, 
co w ich mocy, aby pomóc dziec-
ku, jednak potrzebują wsparcia.

Bezpłatną pomoc w reha-
bilitacji Jagódki zaoferowała 
klinika Promotus mieszcząca  
się w Granicy przy ul. Pruszkow- 
skiej 44. Dziewczynka trafiła  
w ręce najlepszych specjalis- 
tów, którzy pomogli już nie- 

jednej osobie borykającej się 
z problemami zdrowotnymi. 
Rehabilitanci z ogromnym za-
angażowaniem pracują z nową 
podopieczną. Klinika Promotus 
ma bardzo bogatą ofertę, dla-
tego Jagódka ma zapewnione 
kompleksowe ćwiczenia.

Rehabilitanci z kliniki Promo-
tus dołożą wszelkich starań, aby 
na twarzy Jagódki i jej najbliż-
szych pojawił się uśmiech. Grupa 

specjalistów nie ukrywa, że chce 
dać dziewczynce nadzieję. Wszy-
scy trzymamy mocno kciuki za 
Jagódkę, która spędza kolejne 
godziny na sali rehabilitacyjnej 
w klinice Promotus. Wierzymy, 
że ciężki wysiłek i praca, zarów-
no dziewczynki jak i specjalistów, 
przyniesie efekty. 

Przypominamy, że w naszej 
redakcji nadal prowadzona jest 
zbiórka darów dla Jagódki. Od 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Niebawem z ulic Grodziska 
Mazowieckiego znikną 
kolejne dwa budynki. 
Władze miasta szukają 
firmy, która zajmie się 
rozbiórką obiektów  
przy ul. Obrońców Getta.

Z centrum Grodziska 
sukcesywnie znikają 
stare budynki. W ostat-
nim czasie rozebrano 

m.in. budynki przy ul. Hynka 
oraz pl. Zygmunta. To nie ko-
niec. Z krajobrazu miasta mają 
zniknąć również budynki przy 
ul. Obrońców Getta.

Grodziski magistrat szuka 
firmy, która zajmie się rozbiór-
ką domów z numerami 13 i 25/27. 
Oprócz budynków mieszkalnych 
rozebrane mają zostać  także go-
spodarcze: garaż i komórki lo-
katorskie. Wybrany w przetargu 
wykonawca będzie miał zaledwie 
30 dni na wykonanie rozbiórki.

Przetarg powinien zostać roz-
strzygnięty w połowie kwietnia, 
co oznacza, że budynki przy ul. 
Obrońców Getta 13 oraz 25/27 
powinny zniknąć z mapy mia-
sta jeszcze przed wakacjami. 
Co powstanie w ich miejscu? Tego 
jeszcze nie wiadomo. [AS] 

Kolejne domy 
do rozbiórki

G R O D Z I S K  M A Z .
Wielu mieszkańców 
Grodziska zaznacza, 
że basen Wodnik jest 
przepełniony. Chcieliby, 
aby w mieście powstał 
drugi taki obiekt.  
Póki co miejscy włodarze 
planują rozbudowę 
istniejącego basenu. 

P ływalnie w naszej oko-
licy przeżywają oblę-
żenie. I trudno się dzi- 
wić, bowiem już na-

wet samo chodzenie w base-
nie korzystnie wpływa na nasze 
mięśnie i kręgosłup. Pluskać  
w wodzie lubią się i duzi i mali. 
Co widać np. na grodziskim ba-
senie Wodnik 2000. 

Kłopot w tym, że obłożenie 
basenu jest ogromne i nie za-
wsze można popływać. Dorośli 
najczęściej skarżą się na bloko-
wanie torów przez dzieci. Wielu 
grodziszczan podkreśla, że budo-
wa nowego basenu w ich mieście 
rozwiązałaby problem. Władze 
Grodziska mają inny pomysł na 

Myślą o rozbudowie basenu

rozwiązanie sprawy – Na base-
nie problem powstaje z innego 
powodu. Mamy dużo dzieci, któ-
re się uczą pływać. I my musimy 
dobudować do tego istniejące-
go basenu taki mały 15-metrowy 
basen, który będzie przeznaczo-
ny dla dzieci do nauki pływania. 
Dzięki temu nie będą blokowa-
ły głównego basenu. Wtedy nie 
będzie problemu – mówi nam 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska.

Pojawia się zatem pytanie: Kie-
dy gmina planuje ruszyć z roz-
budową. – Musimy uporać się ze 
wszystkimi obiektami (hala spor-
towa i Mediateka – przyp. red.), 
bo nie możemy robić wszystkie-
go naraz – odpowiada burmistrz.

Wszystko wskazuje więc na to, 
że basen zostanie rozbudowa-
ny w kolejnej kadencji. [JM]
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poniedziałku do piątku, w godz. 
8-16 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 łóżecz-
ko z zabezpieczeniami o rozmia-
rach 90 na 200 cm.

Dodajmy, że każdy z nas mo-
że także przekazać 1 proc. po-
datku 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, 
a w rubryce „Informacje uzupeł-
niające” w polu „cel szczegółowy 
1 proc.” trzeba wpisać 28269 Ja-
goda Wieteska. Wpłat można do-
konywać też na konto fundacji 
Zdążyć z pomocą: 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615 tytułem: 
28269 Wieteska Jagoda darowi-
zna na pomoc i ochronę zdrowia. 

P R U S Z K Ó W
7 kwietnia na murawę 
stadionu MZOS Znicz  
w Pruszkowie wybiegną 
reprezentantki  
Polski, które zmierzą  
się z Finlandią.  
Wstęp na mecz wolny.

„B o mój chłopiec pił-
kę kopie, wczoraj 
bramki strzelił 
dwie, od niedzie-

li do soboty ciągle tylko mecz, 
mecz, mecz” – śpiewała Maria 
Koterbska. Futbol to pasja wie-
lu mężczyzn, ale kto powiedział, 
że kobiety nie mogą hasać po 
boisku? Nadarza się znakomita 
okazja, aby zobaczyć płeć pięk-
ną na zielonej murawie. 7 kwiet-
nia w Pruszkowie reprezentacja 

Polski zmierzy się z Finlandią  
w spotkaniu towarzyskim.

W marcu biało-czerwone 
w dobrych nastrojach wraca-
ły z Turcji, gdzie wygrały turniej 
Gold City Women's Cup. Pod-
opieczne Miłosza Stępińskiego 
rozbiły Kosowo 5:0, zremisowały 
z Rumunią 2:2 i na koniec rozpra-
wiły się z gospodarzem Turcją 2:1. 

Teraz przed biało-czerwo- 
nymi kolejne wyzwania. Repre-
zentacja Polski przygotowuje się 
w Pruszkowie do dwóch najbliż-
szych spotkań. 7 kwietnia o godz. 
19 na stadionie przy ul. Boha-
terów Warszawy Polki zmie- 
rzą się z Finlandią, a 11 kwiet- 
nia w Mińsku ich przeciwnikiem 
będzie Białoruś.

Wstęp na spotkanie z Finlan-
dią jest wolny. [JM]

Z Finlandią na Zniczu
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InFormacja

ZAKUP BILETÓW JEDNORAZOWYCH WKD PRZEZ TELEFON 
ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU SKYCASH

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że możliwość zakupu biletów jednorazo-
wych WKD za pośrednictwem systemu SkyCash została przedłużona do dnia 31.03.2018 r. 
W aplikacji SkyCash można nabyć bilety wg taryfy normalnej, ulgi handlowej 45% i 50% oraz 
ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, na wszystkie strefy czasowe.

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

Ponadto WKD przypomina, że sprzedaż biletów prowadzona jest również przez 8 kas pełno-
zakresowych, 30 automatów biletowych pełnozakresowych, 10 punktów sprzedaży w skle-
pach i kioskach (tylko bilety jednorazowe) oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego 
w systemie mPay (tylko wybrane bilety jednorazowe).

Szczegółowe informacje dostępne są w gablotach informacyjnych oraz na stronie interne-
towej www.wkd.com.pl

reklama

Zespół Ich Troje 
na Dniach Pruszkowa

 Anna SołTYsiak 

P R U S Z K Ó W
Pogłoski o tym, że na 
Dniach Pruszkowa pojawi 
się zespół Ich Troje krążyły 
od jakiegoś czasu. My jako 
pierwsi prezentujemy listę 
gwiazd, które wystąpią 
na wszystkich imprezach 
plenerowych w Pruszkowie. 

C iekawe gwiazdy, nowe 
formuły wybranych 
imprez, niecodzienne 
atrakcje – kalendarz 

imprez wydarzeń w Pruszko-
wie jest wypełniony po brzegi. 
My znamy już dokładne termi-
ny poszczególnych imprez i wie-
my jacy artyści na nich wystąpią.

Dni Pruszkowa
W tym roku wracamy do formuły 
jednodniowej imprezy. Zaplano-
wano ją na sobotę 27 maja. 

Standardowo dni miasta bę-
dziemy świętować w Parku Ko-
ściuszki. Oprócz rodzinnego 
festynu nie może zabraknąć 
koncertów. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Ich Troje, ale na 
scenie zobaczymy też innych 
artystów. O godz. 16 pojawi się 
zespół Piękni i Młodzi, później 
wystąpi D-Bomb oraz DISCO-
polowanie. O godz. 19 przed 
publicznością pojawi się Michał 
Szpak. Gwiazda wieczoru – Ich 
Troje – wystąpi o godz. 20.30.

Lato, lato, lato czeka... 
w rytm hip-hopu
Impreza odbędzie się 3 czerw-
ca przy Przedszkolu Miejskim nr 

13 przy ul. Antka. Od godz. 14 do 
godz. 17 na scenie będą królować 
przedszkolaki. Później zaplano-
wano godzinną przerwę. Następ-
nie przed sceną powinni pojawić 
się już nieco starsi widzowie, bo-
wiem wieczorna część imprezy 
jest przeznaczona dla miłośni-
ków hip-hopu. Na scenie zoba-
czymy O.S.T.R z DJ HAEM, SB 
Maffi  ja oraz BRO.

Wianki z paradą i rolkami
25 czerwca w Parku Potulickich 
będziemy witać lato podczas 
Pruszkowskich Wianków. Impre-
za standardowo kierowana jest do 
rodzin. Nie zabraknie oczywiście 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

W ubiegłym roku do gustu 
mieszkańcom Pruszkowa przy-
padły tańce na dechach, więc 
będzie i ten element. Impre-
zę uświetni parada motorów. 
Po raz pierwszy w Pruszkowie 
odbędzie się Nightskating, czyli 
przejazd na rolkach i wrotkach 
ulicami miasta.

Romantycznie do północy
Kolejna impreza pod chmurką to 
Koncert do północy. Wydarzenie 

Przedstawiamy, jakie gwiazdy wystąpią 
podczas plenerowych imprez

kierowane do tych, którzy lubują 
się w subtelnych dźwiękach i jaz-
zowych aranżacjach. 

Na scenie pojawią się Piotr Polk 
i Łukasz Zagrobelny. Usłyszymy 
również utwory Marilyn Monroe 
w wykonaniu sześciu wybitnych 
artystek. Jakich? To póki co pozo-
staje tajemnicą. Koncert odbędzie 
się w Parku Kościuszki 22 lipca.

Wielka gwiazda 
na pożegnanie wieczoru
„Żegnaj lato...” zamyka cykl wa-
kacyjnych imprez. Standardowo 
odbywa się w Parku Mazowsze. 
Tym razem imprezę zaplanowano 
na 9 września. Na miejsce będzie 
można dojechać specjalnymi au-
tobusami. Oprócz festynu prze-
widziano również koncerty. Na 
scenie wystąpią muzycy z Prusz-
kowa z koncertem wspominają-
cym Tadeusza Nalepę. Gwiazdą 
wieczoru będzie Margaret.

Zamykamy cykl
Ostatnią imprezą w plenerze bę-
dzie Festyn na Gąsinie. Podobnie 
jak rok temu pojawi się tu orkie-
stra Pruszkowianka. Festyn od-
będzie się 23 września. 
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R E G I O N
Strażacy apelują 
o niewypalenie traw. 
I przypominają, że jest 
to wykroczenie, za które 
grozi m.in. kara grzywny. 

J ak wiadomo, w wielu przy-
padkach przyczyną pożarów 
jest ludzkie niedopatrze-
nie. Zwykły niedopałek pa-

pierosa może wywołać ogromny 
pożar. Niestety, wiele osób celowo 
wypala trawy. Zarówno na nie-
użytkach jak i w miastach. Pod-
palacze zapominają jednak, że 

w płomieniach giną małe zwierzę-
ta i owady. Ogień często wymyka 
się spod kontroli i nawet strażacy 
mają problemy z jego ugaszeniem. 
A wtedy o tragedię nietrudno.

Strażacy apelują o niewypa-
lanie traw. – Już odnotowujemy 
pierwsze zgłoszenia dotyczące 
pożarów traw. Dlatego apelujemy 

Stop wypalaniu traw
o ich niewypalanie. Ostatnio tro-
chę padało, więc przez jakiś ty-
dzień zapewne będzie mniej 
zgłoszeń – powiedział nam kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Według statystyk od początku 
roku do 20 marca strażacy aż 82 
razy interweniowali do małych po-
żarów. Sporą część z nich stanowią 
właśnie pożary traw. Warto wspo-
mnieć, że wypalanie traw jest wy-
kroczeniem, za które grozi areszt, 
nagana lub grzywna w wysoko-
ści sięgającej nawet 5 tys. zł. [AS]
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

reklama

Emocje wokół 
przewodniczącego

Ale to niejedyny problem, na 
który zwrócili uwagę przedsta-
wiciele komitetu referendalne-
go. Ich zdaniem, część uchwał 
z 27 lutego jest nieważna. 

– Przewodniczący może 
w wyjątkowych sytuacjach 
przekazać głos wiceprzewod-
niczącemu do prowadzenia ob-
rad, ale tylko wówczas, jeże-
li jest nieobecny. 27 lutego pod-
czas podejmowania trzech 
uchwał pan przewodniczący 
Marcinkowski był obecny na sa-
li, a obrady prowadził pan wice-
przewodniczący Ostrzyżek. Jest 
to kazus prawny, takiej sytu-
acji nie powinno być – oceniała 
Aneta Wrotna. – W tej sprawie 
Stowarzyszenie Edukacja dla 
Gminy Raszyn złożyło już sto-
sowne pismo do wojewody 
z prośbą o nadzór nad podję-
tymi uchwałami oraz do mini-
stra Błaszczaka – dodała.

Co na to gmina? – Uchwa-
ły rady gminy Raszyn podjęte 
27 lutego 2017 r. są ważne. Na 
ich ważność nie miał wpływu 
fakt, iż przewodniczący rady 

gminy Raszyn po przekazaniu 
wiceprzewodniczącemu pro-
wadzenia obrad, był obecny na 
sali obrad podczas głosowania 
nad tymi uchwałami – zazna-
cza Michał Kucharski, zastęp-
ca wójta Raszyna.

Jakie jest stanowisko woje-
wody? Czy doszło do naruszenia 
prawa? – Wojewoda Mazowiecki 
nie wydał rozstrzygnięcia nad-
zorczego stwierdzającego nie-
ważność uchwał z XXXIII Sesji 

Rady Gminy Raszyn – wyjaśnia 
nam zespół prasowy wojewo-
dy mazowieckiego.

A co z rezygnacją przewodni-
czącego? Kwestię szczegółowo 
określa art. 19 ust. 2, 5 i 6 ustawy 
o samorządzie gminnym. Zgod-
nie z prawem, rada po rezyg-
nacji przewodniczącego musi 
w ciągu miesiąca podjąć uchwa-
łę w sprawie. Jeśli tego nie 
zrobi, ta zostaje automatycz-

nie przyjęta wraz z ostatnim 
dniem miesiąca

Raszyński urząd podkreśla, 
że wszystko odbyło się zgod-
nie z literą prawa. – Oświadcze-
nie woli należy interpretować 
w szerszym aspekcie. 23 mar-
ca pan przewodniczący wycofał 
swoje oświadczenie woli i cof-
nięcie złożył w urzędzie gmi-
ny, co zostało przesłane drogą 
mailową radnym. Wycofanie 
oświadczenia woli zostało podję-

te zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy 
o samorządzie gminnym – po-
wiedziała podczas sesji mece-
nas Elżbieta Zawisza z urzędu 
gminy. – Pan przewodniczący 
miał możliwość do 28 marca wy-
cofać swoje oświadczenia woli 
i radni zostali z jego wycofa-
niem zapoznani. W mojej oce-
nie nie ma żadnych problemów 
z cofnięciem oświadczenia woli 
– dodała. [Jakub Małkiński] 
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Raszyński urząd podkreśla, 
że wszystko odbyło się zgodnie 
z literą prawa

R E G I O N
Na terenie Ursusa już w czerwcu 
odbędą się dwie imprezy plenero-
we. Pierwszą – Festiwal Disco Ursus 
– zaplanowano na 3 czerwca (kon-
certy od godz. 17). To druga edycja 
festiwalu. Tym razem w Parku Cze-
chowickim wystąpią Renata Dąb-
kowska i zespół Dystans, Defi s oraz 

Playboys. Na scenie nie zabraknie też 
gwiazdy polskiego disco polo, zoba-
czymy zespół Boys. Druga impreza 
to Dni Ursusa. Odbędą się17 czerw-
ca również w Parku Czechowickim. 
Tu koncerty wystartują już o godz. 15. 
Na scenie zobaczymy legendę polskie-
go rocka, bowiem przed publicznością 

Gwiazdy 
na Dniach Ursusa

wystąpią Skaldowie. Nieco młodsze 
pokolenie będzie mogło pobawić się 
przy relaksujących rytmach tworzo-
nych przez Kamila Bednarka. Gwiazdą 
wieczoru będzie natomiast niemiec-
ki zespół Fun Factory, znany z takich 
przebojów jak „I wanna B with U”
oraz „Celebration”.  [AS]  

DOKOŃczenie ze str. 1

N A D A R Z Y N
W Nadarzynie 
dopracowują ostatnie 
szczegóły przed 
sobotnim (8 kwietnia) 
ogólnopolskim turniejem 
mini-siatkówki dziewcząt 
z rocznika 2007. Dla wielu 
uczestników może 
to być pierwszy krok 
na sportowej drodze. 

W Nadarzynie 
znów zago-
ści siatkówka. 
12 marca w hali 

widowiskowo-sportowej przy 
ul. Żółwińskiej 41 rozegrano 
ogólnopolski turniej dwójek. 
Tym razem dziewczynki będą 
rywalizowały w pojedynkę. Nie-
którzy podrapią się po głowie 
i zwrócą uwagę, że siatków-
ka to sport drużynowy. A więc 
– dlaczego tak? – Dla więk-
szości z uczestniczek będą to 
pierwsze kroki na siatkarskim 
parkiecie. Chcemy, żeby dziew-
czynki miały możliwość poznać 
dyscyplinę i spróbować swo-
ich sił. Będzie to bardziej za-
bawa niż sport. Liczymy, że 
za rok część z nich nadal bę-
dzie chciała grać w siatkówkę 
i rozpocznie swoją sportową 
przygodę – tłumaczy Damian 
Krzemiński, organizator turnieju. 
– Spodziewamy się 100 uczest-
ników z całej Polski – dodaje.

Na najlepszych czekają na-
grody. Dla zwycięzcy przy-
gotowano 48-centymetrowy 
puchar. Początek rywalizacji 
w turnieju „singli” o godz. 10 
w nadarzyńskiej hali GOS. [JM] 

Sportowa 
zabawa

T W O R K I
5 kwietnia strażacy 
wyłowili ze stawu
w Pruszkowie zwłoki 
kobiety. Do makabrycznego 
odkrycia doszło na terenie 
Szpitala Tworkowskiego. 
Sprawą zajęła się 
prokuratura.

C iało znajdowało się 
w stawie tuż obok 
cmentarza. – Zwło-
ki wyłowiono ze sta-

wu przy cmentarzu na terenie 
Szpitala Tworkowskiego. Od 
nas wyjechał jeden zastęp straży 
pożarnej, na miejscu obecna by-
ła policja, jak i pogotowie – mó-
wił „na gorąco” st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. – Nie znamy 
szczegółów tej sprawy – dodawał.

Policjanci powiedzieli nam 
niewiele więcej. – 5 kwietnia 
o godz. 12.28 otrzymaliśmy in-
formację od mężczyzny, że 

prawdopodobnie w stawie pły-
wają zwłoki. Na miejsce przy-
jechali strażacy i wyłowili ciało 
kobiety – wyjaśniała st. asp. Ka-
rolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Dalej sprawą zajęła się pro-
kuratura. – Prokurator wszczął 
śledztwo 6 kwietnia i zarządził 
przeprowadzenie sekcji zwłok 
zmarłej kobiety na terenie Szpi-
tala Tworkowskiego. Na obecnym 
etapie jest jeszcze za wcześnie, 

aby podać szersze informa-
cje – powiedział nam Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokurato-
ra rejonowego w Pruszkowie.

Z pogłosek jakie do nas do-
cierają wynika, że kobieta mia-
ła być pacjentką szpitala. Miała 
uciec z placówki, a w związku 
z tą sprawą policja zatrzyma-
ła jedną z pielęgniarek. Jed-
nak żadnej z tych informacji 
nie potwierdza ani policja, ani 
prokuratura. Jedynie dowie-
dzieliśmy się, że: – Kobieta mia-
ła 57 lat – mówi krótko st. asp.
Karolina Kańka. [SD]

Zwłoki kobiety 
w stawie

Zwłoki wyłowiono 
ze stawu przy 
cmentarzu na 
terenie Szpitala 
Tworkowskiego
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Kwiecień to okres rozliczeń 
z fiskusem i to nie tylko 
w Polsce. Jeśli w 2016 r. 
pracowałeś w Norwegii to 
my pomożemy odzyskać ci 
nadpłacony tam podatek.

Od 4 kwietnia na stro- 
nie altinn.no do-
stępne są nasze 
wstępne rozliczenia 

podatkowe (selvangivelse). Na 
złożenie oświadczenia podatko-
wego masz czas do 30 kwietnia, 
ale ten termin można przedłu-
żyć nawet do końca maja. 

Jeśli chcesz odzyskać nadpła-
cony w Norwegii podatek, ale 
nie wiesz jak to zrobić skon-
taktuj się z nami. Odpowiemy 
na wszystkie pytania dotyczące 

rozliczenia podatku za ubiegły 
rok. Aby ułatwić kontakt wydłu-
żamy czas pracy naszej infolinii. 
Nasi doradcy będą do Państwa 
dyspozycji od poniedziałku do 
soboty w godz. 8.00 – 21.00. 

Jeśli chcesz rozliczyć się 
z norweskim fiskusem za na-
szym pośrednictwem prześlij 
do nas dokumenty potrzebne 
do rozliczenia. Zweryfikujemy 
czy wszystkie informacje po-
trzebne są kompletne i przy-
gotujemy zeznanie podatkowe. 

Jeśli masz pytania dotyczą-
ce Selvangivelse 2016 zadzwoń 
i dowiedz się jakie odliczenia 
będą przysługiwać właśnie To-
bie! +47 967 20 782 lub+48 660 
585 596 e-mail: pomocwurze-
dach@gmail.com 

Odzyskamy Twój podatek 
z Norwegii za 2016 r.

R E G I O N
W poniedziałkowe  
(3 kwietnia) przedpołudnie 
w siedzibie starostwa 
powiatowego w Pruszkowie 
odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy na 
modernizację podmiejskiej 
linii kolejowej nr 447 na 
odcinku Warszawa Włochy-
-Grodzisk Mazowiecki.

T o ważny akcent, bo 
prace przygotowaw-
cze do tego potężnego 
remontu mają ruszyć 

już w maju, a we wrześniu linia 
zostanie całkowicie zamknięta, co 
oznacza, że pasażerowie będą mu-
sieli przesiąść się do autobusów 
komunikacji zastępczej. – Podpi-

sanie umowy to koniec długiego 
i żmudnego procesu poszuki-
wania wykonawcy – zaznaczył 
Arnold Bresch, członek zarzą-
du PKP PLK. – Modernizacja linii  
z Grodziska do Warszawy to kolej- 
na bardzo ważna inwestycja w aglo- 
meracji warszawskiej. Dla pa-
sażerów oznacza wygodniejsze  
i szybsze podróże do pracy i szko-
ły. Dodatkowo dostęp do kolei za- 
pewni nowy przystanek w Parz-
niewie – dodał Andrzej Bittel, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa.

Zanim jednak to się stanie, pa-
sażerów czeka 12 miesięcy uciąż-
liwości i utrudnień. – Nie da się 
ukryć, że to nie będzie łatwy rok, 
a w tym czasie czas dojazdu do 
Warszawy wydłuży się – przy-
znał Ireneusz Merchel, prezes 
PKP PLK. Zapewnił jednak, że 
po zakończeniu prac pociągi na 
linii podmiejskiej pojadą szybciej.  
– Doskonale zdajemy sobie spra-
wę z tego, jak ważne będzie utrzy-
manie sprawnej komunikacji 
podczas zamknięcia linii. Wspól-
nie z przewoźnikami i samorzą-
dami opracowujemy najlepsze 
trasy dla korytarza komunika-
cyjnego Grodzisk-Warszawa. 
Jeszcze w kwietniu chcemy prze-
kazać mieszkańcom i pasażerom 
schematy komunikacji, które bę-

dą obowiązywały od września  
– stwierdził prezes Merchel.

Konsultacje organizacji ko-
munikacji zastępczej odbywają 
się pod okiem wojewody ma-
zowieckiego, Zdzisława Sipiery.  
– Mam nadzieję, że już niedłu- 
go będziemy mogli przedsta-
wić konkretne rozwiązania – 
zapewnił w rozmowie z nami.

Za modernizację na zlecenie 
PKP PLK odpowiada konsor- 
cjum Intercore Sp. z o. o. i „Mo-
sty Łódź” S.A. Umowa opiewa na 
kwotę 285 mln zł. [JW]

Umowa podpisana W Parzniewie
powstanie przystanek

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
W ramach modernizacji 
podmiejskiej linii nr 447  
na odcinku Warszawa 
Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki wybudowany 
zostanie przystanek 
kolejowy w Parzniewie.  
To ogromne udogodnienie 
dla mieszkańców.

„T u na razie jest ścier-
nisko, ale będzie San 
Francisco”. W tym 
przypadku chodzi  

o przystanek kolejowy. Utrzymując 
się w klimacie muzyki Golec uOr-
kiestra w rejonie ulic Przejazdowej  
i 36 Pułku Piechoty Legii Akade- 
mickiej obecnie jest „łyse pole”. Za-
częło się od planów. – W 2014 ro-
ku zostało wykonane opracowanie 
Rezultatów Studium Wykonalności 
dla projektu „Prace na linii kolejo-
wej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki”. Jednym z warian-
tów inwestycyjnych była budowa 
przystanku osobowego Parzniew.  
W 2015 roku w trakcie przygotowań 

do modernizacji podjęto decyzję 
o budowie nowego przystanku  
– podaje Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK.

Od słów trzeba przejść do czy-
nów. Umowa na modernizację linii 
477 została podpisana (informu-
jemy o tym obok), we wrześniu 

Kolejny element modernizacji podmiejskiej linii kolejowej 447 

start prac. Także w Parzniewie, 
gdzie pojawi się przystanek.  
– Będzie to obiekt z jednym pe-
ronem dwukrawędziowym, tak 

jak np. w Pruszkowie, o długości 
200 metrów. Będzie wyposażo-
ny w wiaty, ławki, tablice infor-
macyjne, system dynamicznej 

informacji pasażerskiej. Wybu-
dowane zostanie także przejście 
podziemne umożliwiające spraw-
ne i bezpieczne dojście na peron 
– przedstawia Karol Jakubowski.

Przystanek będzie ułatwieniem 
dla mieszkańców Parzniewa, któ-
rzy obecnie muszą dojeżdżać do 
stacji w Brwinowie lub Pruszko-
wie. Z myślą o komforcie pasaże-
rów zostaną stworzone przejście 
podziemne oraz parking. 

– Przejście podziemne będzie 
wybudowane tuż za przejazdem 
tymczasowym w Parzniewie po 
jego zachodniej stronie. Wejścia/
wyjścia z przejścia podziemnego 
będą od ul. Przejazdowej i ul. So- 
lidarności. Obiekt ten będzie 
w pełni przystosowany dla osób 
z ograniczoną możliwością poru-
szania się jak i dla matek z dzieć-
mi – zostaną zbudowane windy 
– prezentuje przedstawiciel PKP 
PLK. – Zaplanowaliśmy 30 miejsc 
parkingowych dla samochodów 
i trzy miejsca dla osób niepełno-
sprawnych. Zamontowane będą 
także stojaki rowerowe – dodaje.

Szacunkowy koszt budowy 
obiektu to 6 mln zł.
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Artykuł sponsorowany

Za modernizację linii 447 na zlecenie 
PKP PLK odpowiada konsorcjum 
Intercore Sp. z o. o. i „Mosty Łódź” S.A.

B R W I N Ó W
Słoneczna i ciepła aura zachęca do 
wyciągnięcia z garażu jednośladów.  
I nie chodzi tylko o rowery, a o moto-
ry i motorowery. O tym, że na drodze 
trzeba być czujnym przekonali się  
2 kwietnia kierowcy w Brwinowie. 
Do wypadku doszło w rejonie cmen-
tarza. – Zgłoszenie otrzymaliśmy  

ok. godz. 12.30. Zderzyły się motoro-
wer i opel. Kierujący motorowerem 
z lekkimi urazami trafił do szpitala. 
Kierowcy byli trzeźwi – informuje 
nas st. asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Jak doszło do zda-
rzenia? – Motorowerzysta skręcał 

Sezon motocyklowy 
zaczął się od wypadku

w kierunku cmentarza, a kierow-
ca opla chciał go wyprzedzić. Po-
stępowanie wyjaśni, kto zawinił  
w tym przypadku – mówi st. asp. 
Kańka. Policjanci apelują do kierow-
ców o rozwagę na drodze i ostroż- 
ność. Zarówno tych w samocho-
dach, jak i na motorach. [AS]  

Przystanek będzie ułatwieniem  
dla mieszkańców Parzniewa, którzy 
obecnie muszą dojeżdżać do stacji  
w Brwinowie lub Pruszkowie

Jest problem z pocztą, czy nie?
B R W I N Ó W

O tym, że poczta  
w Brwinowie nie 
funkcjonuje tak, jak 
powinna pisaliśmy przeszło 
rok temu. Sytuacja miała 
ulec poprawie, jednak 
mieszkańcy gminy nadal 
mają wiele zastrzeżeń. 
Ich zdaniem usługi Poczty 
Polskiej świadczone są na 
rażąco niskim poziomie.

L isty i inne przesyłki nie 
są dostarczane. A jeśli  
w ogóle to długo po ter-
minie. – Chcieliśmy 

bardzo prosić o pomoc ponieważ 
nie wiemy gdzie mamy już in-
terweniować gdyż nasza poczta  
w Brwinowie na ul. Pszczelińskiej 
nadal nie dostarcza do adresa-
tów wysłanych listów poleco-
nych jak i zwykłych. Jest to dla 
nas mieszkańców bardzo ważna 
sprawa i duży problem niosący za 
sobą czasami bardzo duże kon-
sekwencje – pisze do nas Piotr. 
– Nie wspomnę już o rachunkach 
które przychodzą dwa tygodnie 
po terminie zapłaty – dodaje.

Problem dotyczy też więk-
szych przesyłek. – Artykuł na 
temat poczty w Brwinowie napi-
sany był rok temu. Od tego czasu 
jakość usług jeszcze bardziej się 

pogorszyła... Czy można ponow-
nie zająć się tematem? Ostatnio 
czekałam w kolejce na 12 osób po 
przesyłkę, której nikt nigdy nie 
próbował mi dostarczyć. Co cie-
kawe, dostałam informacje w sys-
temie o przesyłce, której awizo 
rzekomo zostało mi zostawione, 
a potem paczka odebrana. Do-

piero awantura na poczcie spo-
wodowała, ze paczka się znalazła 
jednak na poczcie. Złożyłam już 
skargę, ale oczywiście nic nie da-
ła – poinformowała Małgorzata.

Negatywnych głosów na temat 
usług świadczonych przez Pocztę 
Polską w Brwinowie otrzymaliśmy 
więcej. – Mimo licznych skarg i za-
pewnień poprawy, poziom usług 
w Brwinowie pozostaje skanda-
licznie słaby i nikt za to nie po-
nosi odpowiedzialności. Proszę 
więc o odpowiedź na pytanie: jaki 

jest sens utrzymywania procedury 
reklamacyjnej, jeśli nie są podję-
te żadne kroki w wyniku licznych 
skarg dotyczących usług na temat 
konkretnej poczty? – pyta Adam.

W związku z licznymi proble-
mami jakie zgłosili nam czytel-
nicy postanowiliśmy ponownie 
zająć się tematem. Z prośbą 
o wyjaśnienia zwróciliśmy się 
więc do rzecznika Poczty Pol-
skiej. Usłyszeliśmy, że proble-
mu nie ma... – Organizujemy 
pracę listonoszy tak, aby każda 
ulica została obsłużona. Dorę-
czaliśmy korespondencję także 
w soboty. Obecnie nie odnotowu-
jemy uwag klientów dotyczących 
utrudnień czy nieterminowości. 
Korespondencja jest doręczana 
na bieżąco – mówi nam Zbigniew 
Baranowski, rzecznik prasowy 
Poczty Polskiej S.A.

Wyliczono też zmiany jakie 
poczta w Brwinowie przeszła  
wraz z początkiem tego roku.  
– Placówkę w Brwinowie od po-
czątku roku przejął nowy na-
czelnik, który zreorganizował 
pracę zespołu. Do doręczania 
paczek podstawiliśmy dodat-
kowy samochód wraz ze spe-
cjalnie delegowanym kierowcą. 
Od kwietnia wzmacniamy też 
skład osobowy zespołu obsłu-
gi klienta. Sprawą priorytetową 
jest zapewnienie pełnej obsa-
dy do obsługi wszystkich rejo-
nów doręczeń i w tym kierunku 
zmierzają nasze działania – wy-
jaśnia Baranowski.

– Złożyłam już skargę, ale oczywiście 
nic nie dała – poinformowała nasza 
czytelniczka Małgorzata 
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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:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka”.
Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 
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 15 maja 2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:15.
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin 

Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV”.
Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 
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 15 maja 2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.

Ponadto projekty ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.
pl/ patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego   ROK 2017.    

Uwagi do ww. planów 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 1 czerwca 2017 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy, z dnia 3 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 1 czerwca 2017 r.

      
 Prezydent Miasta Pruszkowa  
         mgr Jan Starzyński

Grodzisk Mazowiecki,  7 kwiecień 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.  U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),  
w związku z uchwałą Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej Uchwałą 
Nr  415/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września  
2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie 
ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  18 kwietnia 2017 r. do  11 maja 2017 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
8 maja 2017r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2017.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 
stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy 
wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 maja 2017 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 
cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353  
z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu: 

1. uchwałą nr XXVII.295.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie  
z dnia 26 stycznia 2017 r. miejscowego planu zagospoda- 
rowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– Akacjowa, który obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2017 r.  
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. poz. 2676),

2. uchwałą nr XXVII.294.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie  
z dnia 26 stycznia 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Stalowa, 
który obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. poz. 2673).

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów:  
na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  zakładka  
Prawo lokalne  Uchwały Rady Miejskiej  -2017 rok.

oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie  
ul. Kraszewskiego 14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Refundacja kosztów wyposażenia  
lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że posiada środki finansowe przewidziane na 
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 
W roku 2017 r. można pozyskać kwotę 23  000 zł na utworzenie jednego stanowiska pracy. 
Zainteresowani Pracodawcy lub Przedsiębiorcy mogą pozyskać środki z następujących źródeł:
• od 03.04.2017 r. do odwołania będą przyjmowane wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy; 
• od 08.02.2017 r. do odwołania są przyjmowane wnioski o refundację ze środków w ramach 

Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 
pruszkowskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu wsparciem mogą 
zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie 
w wieku 30 lat i powyżej, dla których został ustalony II profil pomocy należące, do co najmniej 
jednej z grup defaworyzowanych:
– osoby w wieku 50 lat i powyżej,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
– kobiety.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
jest formą wsparcia adresowaną do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, 
niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz producentów rolnych, którzy chcą zatrudnić 
skierowaną osobę bezrobotną. Refundacja jest przyznawana na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wnioskodawcą a Starostą Pruszkowskim. W ramach zawartej umowy refundacji podlegają wydatki 
przewidziane w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn niezbędnych do pracy 
dla nowej osoby. Miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę bezrobotną musi znajdować 
się na terenie powiatu pruszkowskiego. 
       W ramach umowy zawartej ze Starostą Wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do: 
• zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu 

pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, 
• zakupienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zakupów określonych w umowie, 
• złożenia rozliczenia z zakupów w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 
• zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia wizyty 

sprawdzającej utworzenie stanowiska pracy, w przypadku, gdy stwierdzono jego utworzenie.
Szczegółowe informacje oraz warunki opisane są w „Regulaminie dokonywania refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” dostępnym  
w siedzibie tut. Urzędu w pok. 106 lub na stronie internetowej www.puppruszkow.pl.

Ogłoszenie

R A S Z Y N
W urzędzie marszałkowskim 
województwa mazowieckiego 
4 kwietnia podpisano 
umowę, na mocy której  
do Raszyna popłynie  
szeroki strumień pieniędzy 
na budowę ścieżek 
rowerowych i odnowienie 
zabytkowej Austerii.

D okument potwier-
dzający przyzna-
nie finansowania 
dla gminy podpisali 

przedstawiciele samorządu wo-
jewództwa oraz Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna. – Dzięki 5,3 mln zł 
dotacji, już w połowie 2018 r. w Ra- 
szynie oddane zostanie do użytku 
ponad 7 km ścieżek rowerowych. 
Poza tym gmina Raszyn otrzyma 
ponad 3,1 mln dofinansowania na 
renowację i modernizację zabyt-
kowego budynku Austerii i jego 
adaptację na centrum integracji 
społeczno-kulturalnej – informu-
je Agnieszka Czachorowska-Ja-
koniuk z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych.

Nowe ścieżki rowerowe po-
wstaną w Raszynie w pasie dro-
gowym ulic: al. Krakowskiej, 
Raszyńskiej, Warszawskiej, Sta-
dionowej, Nadrzecznej, Prusz-
kowskiej, Złote Łany, Górnej oraz 
al. Krakowskiej na terenie miasta 
stołecznego Warszawa.

Jak dzięki dofinansowaniu 
zmieni się Austeria? – Ponad  
3,1 mln zł unijnych środków zo-

stanie przeznaczonych na jej 
renowację, modernizację i ada-
ptację na centrum integracji 
społeczno-kulturalnej. W odre-
staurowanym obiekcie będą od-
bywały się imprezy kulturalne, 
wieczory poetycko-muzyczne, 
spotkania i prelekcje dotyczące 
historii Raszyna, a także kon-
ferencje, wystawy oraz pikniki 
integracyjne i bale. Oprócz tego 

Miliony na ścieżkę i Austerię
zostanie również utworzona 
izba pamięci, w której odbywać 
się będą „żywe” lekcje o historii 
regionu skierowane nie tylko do 
uczniów, ale również mieszkań-
ców i turystów. Ponadto w ra-
mach projektu powstanie strona 
internetowa z informacjami o hi-
storii Austerii i aktualnych ofer-
tach kulturalnych – informuje 
urząd marszałkowski.

Finansowe wsparcie otrzyma 
też inny ważny zabytek w na-
szym regionie. Chodzi o cenny 
kompleks na terenie gminy Mi-
chałowice. Umowę w tej sprawie 
również podpisano 4 kwiet- 
nia. – Ponad 2,8 mln zł z fun- 
duszy unijnych Fundacja Dwór  
Polski przeznaczy na kom-
pleksową renowację zabytko- 
wego Zespołu Pałacowo-Parko-
wego w Pęcicach. Decyzją Za- 
rządu Województwa Mazowiec- 
kiego te trzy projekty otrzy-
mają łącznie ponad 11,3 mln zł 
z RPO WM 2014-2020 – wyja-
śnia Czachorowska-Jakoniuk.

Obiekt stanie się miejscem 
otwartym, służącym społeczno-
ści lokalnej i turystom. Partnera-
mi w realizacji projektu są gmina 
Michałowice, Stowarzyszenie 
K40 z Komorowa oraz Funda-
cja „Polska Przyszłość – Poland  
the Future” z Izabelina. [JW]

Gmina otrzyma ponad 3,1 mln 
dofinansowania na renowację 
i modernizację budynku
Austerii oraz jego adaptację

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88
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                                                      Grodzisk Mazowiecki, 7 kwiecień 2017r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778  
z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki, zmienionej Uchwałą Nr 415/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie  
ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I wraz z prognozą  
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północnego-zachodu – zaczynając od punktu stanowiącego zachodni 
narożnik działki ew. nr 25/1, północno-zachodnimi granicami działek 
ew. nr 25/1 i 25/4 do punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 25/4.
Od północnego-wschodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 24 
do punktu stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 26/15.
Od południowego-wschodu – północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 
26/15, 26/13, 26/12, 26/11, 26/10, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4 oraz 26/2 
do punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 26/2.
Od południowego-zachodu – południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 
25/1 do punktu stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 25/1.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od  18 kwietnia 2017 r. do  
11 maja 2017 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2017.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 
należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  
26 maja 2017r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: urzad@grodzisk.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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
z późn. zm.),  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 7 kwiecień 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po 
południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki  
– obszar I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 778  
z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 359/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki, zmienioną Uchwałą Nr 416/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie  
ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od puntu stanowiącego północno-zachodni 
narożnik działki ew. nr 61/6, północnymi granicami działek ew. nr 61/6, 61/7, 
71 oraz 72/9, do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 
ew. nr 72/9.
Od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 72/9 do punktu 
stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 72/9.
Od południa – południowymi granicami działek ew. nr 72/9, 71, 70/3 oraz 
69/2, do punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 
69/2.
Od zachodu – zachodnimi granicami działek ew. nr 69/2, 69/1 oraz 61/6 do 
punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 61/6.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do  
11 maja 2017 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2017.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 
należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
26 maja 2017 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki,  7 kwiecień 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie 
Grodzisk Mazowiecki – obszar I

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2  
ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.  U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 359/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej 
stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienioną Uchwałą  
Nr 416/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września  
2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej 
stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  18 kwietnia 2017 r. do  11 maja 2017 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
24 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2016.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 
cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie

Ogłoszenie

M I L A N Ó W E K
Dzielnicowy 
z milanowskiego 
komisariatu podjął 
interwencję w drodze  
do pracy – zareagował  
na niewłaściwe 
zachowanie dwóch 
mężczyzn, którzy 
wyrzucali zawartość 
koszy na śmieci na  
ulicę. Ci pobili go tak,  
że funkcjonariusz  
trafił do szpitala.

D o zdarzenia doszło 
2 kwietnia ok. godz. 
7.30. Policjant jadą-
cy do pracy zwró-

cił uwagę na złe zachowanie 
dwóch osób. – Dzielnicowy  
z milanowskiego komisariatu 
zauważył osobę wyrzucającą 
zawartość koszy na śmieci na 
ulicę Piaski. Policjant natych-
miast zareagował na niewłaś- 
ciwe zachowanie mężczyz- 
ny, okazując mu legitymację 

służbową. Podczas interwen-
cji pouczany mężczyzna razem 
ze swoim kolegą zaatakowa-
li policjanta, bijąc go i kopiąc 
po całym ciele, po czym uciekli  
– poinformowała asp. szt. Ka-
tarzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Policjant z licznymi ob-
rażeniami ciała został prze-
transportowany do szpitala. 
Wezwani na miejsce inni funk-
cjonariusze rozpoczęli poszu-
kiwania napastników. W akcję 
zaangażowali się też strażnicy 
miejscy i to oni ujęli 22-letnie-
go Macieja N., natomiast 25-let-
ni Kamil W. został zatrzymany 
przez grodziskich kryminal-
nych. Obaj usłyszeli zarzu-
ty dokonania czynnej napaści 
na policjanta.

– Policjanci i prokurator wy- 
stąpili z wnioskiem o tymcza-
sowe aresztowanie zatrzy-
manych – informuje asp. szt. 
Katarzyna Zych. [SD]

Policjant zareagował
i został pobity...
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 Jakub Małkiński 

S Ę K O C I N  N O W Y
W Sękocinie Nowym  
odbyła się uroczystość 
nadania dwóm rondom 
imienia: „Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego”  
oraz „Pierwszej Damy Marii 
Kaczyńskiej”. – Będą dla  
nas zawsze przykładem  
– podkreślał Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna. 

Z ideą nadania nazw 
rondom wyszła grupa 
mieszkańców. W piękne 
niedzielne (2 kwietnia) 

południe ich marzenie spełniło 
się. Tablice z nazwami sękociń-
skich rond zostały odsłonięte.  
– W 2016 roku grupa mieszkań-
ców pod przewodnictwem pana 
Arkadiusza Oneksiaka utworzyła 
Społeczny Komitet dla uczczenia 
pary prezydenckiej Lecha i Marii 
Kaczyńskich. 19 września Rada 
Gminy Raszyn wyraziła popar-
cie dla tej inicjatywy podejmując 

stosowne uchwały – prezento-
wał Andrzej Zaręba. – Maria 
i Lech Kaczyński są i będą dla 
nas zawsze przykładem ludzi nie-
złomnych w dążeniu do prawdy. 
Pokazali nam jak wiele piękna, 
szlachetności i skromności mo-
że zawierać wymiar człowieczeń-
stwa. Zawsze będą oni dla nas 
doskonałym wzorem – dodawał.

Nad rondem im. Lecha Kaczyń- 
skiego powiewa biało-czerwona 
flaga, którą ofiarował prezydent 
Andrzej Duda. List w imieniu gło- 
wy państwa odczytała Barbara 

 Fedyszak-Radziejowska. – Z sa- 
tysfakcją myślę o tym, że biało-
-czerwona flaga, którą w ubie-
głym roku przekazałem tutejszej 
społeczności lokalnej trafiła 
w godne ręce i powiewając na 
maszcie na rondzie im. prezyden- 
ta Lecha Kaczyńskiego będzie 
wyrazem państwa narodowej 
dumy i patriotyzmu. Sękocińskie 
ronda to przykład infrastruktu-
ry publicznej służącej wszystkich 
podróżnym, ale przede wszyst-
kim polskim obywatelom – na-
pisał Andrzej Duda.

Podczas uroczystości nie mógł 
być obecny Jarosław Kaczyński, 
który objął patronat honorowy 
nad wydarzeniem. Łączył się 
z uczestnikami i w skierowa-
nym do nich liście okazał wiel-
ką wdzięczność. – Takim aktem 
upamiętniającym osoby i hono-
rującym ich postawę życiową jest 
właśnie nadanie imienia Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego i imie-
nia Pierwszej Damy Marii Ka-
czyńskiej rondom w Sękocinie 
Nowym. Jestem niezmiernie 
wdzięczny wszystkim, którzy 
w ten czy inny sposób przyczy-
nili się do urzeczywistnienia 
tej inicjatywy – czytał poseł PiS  
Jacek Sasin.

W uroczystości wzięli też 
udział: senator Anna Maria An-
ders, wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, starosta prusz-
kowski Maksym Gołoś, przewod-
niczący raszyńskiej rady gminy 
Dariusz Marcinkowski, radni 
powiatowi i gminni oraz księża 
z miejscowych parafii.
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 7 KWIETNIA 201712

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

 ► Pracowników Magazynu
oraz Operatorów Wózków 
Widłowych okolice Nadarzyna.
Pakowanie, kompletacja
zleceń, zliczanie towaru, 
obsługa wózka widł.
Nie wymagamy 
doświadczenia- szkolimy.
Praca zmianowa: 
Magazynierzy: pn-pt 
w godz. 6-14; Operator wózka: 
pn-pt: 14-22; 22-6
Umowa o pracę, 
dofi nansowanie dojazdów, 
płatne nadgodziny i nocki.
CV – rekrutacja@klinet.pl  
lub tel. 662-689-629 

 ► 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 

 ► Zatrudnimy pracowników 
ogólnobudowlanych Pruszków, 
Mail: viktoria.shytska@elektrobud-
investment.pl Nr tel.: 508- 272- 981 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► 48,4 m2 Osiedle Staszica 2 pokoje 
(w cenie garaż!)  tel. 516-096-015 

 ► 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

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331

 ► Docieplanie Budynków 795-969-696 

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

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 

Kelnera/kę, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503-164-828 

 ► 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 

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

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk 
Otrębusy, 501-359-517 

 ► 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

 ► 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 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508-357-334 

 ► Studnie tel. 601-231-836 

 ► 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 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny. 502-723-055 

 ► 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

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

PARTNER HANDLOWY

Magazyn | Produkcja | Specjaliści
Obsługa Klienta z językami obcymi 
Agencja zatrudniena 364

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).
Nr. Telefonu: 22 738 88 20; 
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.plwww.adecco.pl

Praca od zaraz!

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp- 
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.) Wójt 
Gminy Raszyn informuje, że podał do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 27 marca 
2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył 
do sprzedaży na rzecz najemcy, lokal mieszkalny 
nr 5, położony w wielorodzinnym budynku obręb 
Raszyn 01 Al. Krakowskaj 109A, wraz z oddaniem  
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni licząc od 
dnia wydania ogłoszenia.

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. 7, 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!!! 

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie 
od 30.03.2017 r. – 20.04.2017 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących wła-
sność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na tablicach ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn zo-
stał zamieszczony wykaz nieruchomości położo-
nych w Nadarzynie, przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę.


