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Burzliwa sesja w gminie Nadarzyn 
 Anna Zwolińska 

N A D A R Z Y N
Transparenty, buczenie  
i sporo nerwów – tak  
w skrócie można opisać 
sesję gminy Nadarzyn, 
która odbyła się w środę 
31 stycznia. Komisarz 
Dariusz Nowak musiał 
tłumaczyć się przed 
radnymi z podjętych  
przez siebie decyzji. 

T o, że styczniowe po-
siedzenie Rady Gmi-
ny Nadarzyn będzie 
burzliwe było pewne. 

Dariusz Nowak, który decyzją 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego objął stanowisko komisa-
rza w gminie Nadarzyn, nie cieszy 
się dobrą opinią wśród większości 
gminnych radnych. Dodatkowo 

szybkie decyzje o zwolnieniach 
nie tylko urzędników, ale i dy-
rektorki Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury (więcej na str. 6) tylko 
dolały oliwy do ognia. Niewielka 
sala obrad pękała w szwach, bo-
wiem na sesji licznie zjawili się 
mieszkańcy Nadarzyna. Kilku 
z nich przyszło z transparen-
tami uderzającymi w komisa-
rza. Nie zabrakło też trudnych 
pytań, wzajemnych oskarżeń 
i to nie tylko na linii komisarz 
– radni. Dyskusja rozgorzała 
również między radnymi. Głów-
nymi tematami dyskusji były 
urlopy i zwolnienia pracowni-
ków, „Wiadomości Nadarzyń-
skie”, wspomniane zwolnienia 
oraz pytania o to czy komisarz 
zamierza startować w marco-
wych wyborach.

czytaj więcej na str. 2
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to kwota jaka zostanie przeznaczona  
na realizację zadań  w ramach budżetu 
obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok.1,25
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P R U S Z K Ó W
Mamy dobrą informację 
dla mieszkańców 
pruszkowskich dzielnic 
Żbików i Bąki. Linia 
autobusowa ZW ponownie 
będzie kursować 
ul. Długą. Jednak na 
wprowadzenie zmian 
trzeba będzie poczekać.

L inia autobusowa ZW 
została uruchomiona 
w październiku ubie-
głego roku. Począt-

kowo kursy odbywały się ulicą 
Długą, jednak po zakończeniu 
remontu ul. Warsztatowej au-
tobusy zostały przeniesione na 
pierwotnie wytyczoną trasę. To 
spotkało się ze sporym sprzeci-
wem mieszkańców pruszkow-
skich dzielnic Żbików i Bąki, 
którzy zaczęli nawet zbierać 
podpisy pod petycją o przy-
wrócenie starej trasy. 

Petycja okazała się jednak 
niepotrzebna, bowiem władze 
Pruszkowa rozpoczęły rozmowy 

z Zarządem Transportu Miej-
skiego o możliwości powrotu 
autobusów na ul. Długą. W grud-
niu wiceprezydent Pruszkowa 
zapewniał, że autobusy na sta-
rej trasie będą kursować po No-
wym Roku. Niestety uzgodnienia 
z ZTM się przedłużyły. – Linia 
ZW ponownie będzie kurso-
wać ul. Długą. Ale okazuje się, 
że to nie jedyna zmiana. Władze 
Piastowa również chcą zmienić 
trasę tego autobusu. ZTM nato-
miast chce skierować autobu-
sy na ul. Długą wraz ze zmianą 
rozkładu jazdy na kolei – mówi 
nam Andrzej Kurzela. 

Z pytaniem o to kiedy auto-
busy linii ZW zaczną kursować 
po starej trasie zwróciliśmy się 
bezpośrednio do ZTM. – Planu-
jemy zmianę trasy od 20 marca, 
czyli od nowego rozkładu ko-
lejowego. Na terenie Pruszko-
wa linia pojedzie przez Długą  
i 3 Maja. Trasa na terenie Pia-
stowa jest jeszcze uzgadniana – 
poinformował nas Igor Krajnow, 
rzecznik prasowy ZTM. [AZ]

Linia ZW wróci na starą 
trasę, ale...
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B R W I N Ó W
W piątek 2 lutego 
rozpoczną się prace 
związane z remontem 
wiaduktu kolejowego 
w Brwinowie. Wiążą się 
z tym ograniczenia dla 
kierowców i pieszych 
poruszających się tunelem 
w centrum miasta. 

R emont rozpocznie się 
w piątek wieczorem. 
Od godz. 20.00 nie 
będzie można już 

korzystać z przejścia pod tora-
mi. – Jak informuje wykonawca, 
firma Intercor, prace będą pro-
wadzone z różnym natężeniem 
w ciągu dnia oraz w godzinach 
wieczornych i nocnych. Zosta-
ły tak zaplanowane, aby miesz-
kańcy oraz przejeżdżający przez 
Brwinów jak najmniej odczu-
li utrudnienia związane z re-
montem. Na ten czas zostanie 
wprowadzona nowa organiza-
cja ruchu w tunelu – informuje 
brwinowski urząd gminy. 

Od piątku wieczorem do po-
niedziałku rano tunel będzie 
zamykany w godzinach 20.00-
6.00. – Prowadzone prace będą 
powodowały też konieczność 
wprowadzenia ruchu waha-
dłowego. Podczas całkowitego 
zamknięcia z przejścia w tu-
nelu nie będą mogli korzystać 
piesi. Prace mogą powodo-
wać hałas. Wszystkie służby 
ratunkowe zostały powiado- 
mione o utrudnieniach. Ofi-
cjalny objazd został poprowa-
dzony drogami wojewódzkimi, 
natomiast najbliższe prze- 
prawy przez tory znajdują się 
w Milanówku i Parzniewie  
– czytamy w komunikacie 
brwinowskiego magistratu.

Remont wymusi zmiany w kur- 
sowanu autobusów ZB i ZBA. 
Część połączeń realizowana bę-
dzie na skróconej trasie, część 
odjedzie o innych niż zwykle go-
dzinach. Szczegółowe informa-
cje o rozkładzie jazdy dostępne 
są na stronie brwinow.pl i ma-
zowieckie.com.pl. [Red.]

Wiadukt kolejowy w Brwinowie 
do remontu. Będą utrudnienia
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Burzliwa sesja w gminie Nadarzyn 
„Wiadomości Nadarzyńskie” to 
niejako gminny biuletyn infor-
macyjny. Z niego mieszkańcy do-
wiadują się m.in. o wydarzeniach 
w gminie, postępach w prowa-
dzonych inwestycjach czy wy-
różnieniach przyznanych gminie. 
Do tej pory za wydawanie gazety 
odpowiadał Nadarzyński Ośro-
dek Kultury, jednak komisarz 
zdecydował się zmiany. – Pro-
szę o udzielenie informacji czy 
interweniował pan u wydawcy 
„Wiadomości Nadarzyńskich”, 
czyli NOK, aby ukazał się z panem 
wywiad, który ukazał się w wer-
sji elektronicznej. Co prawda nie 
znalazłam redaktora, który prze-
prowadzał z panem wywiad, ale 
czy to prawda że pan interwe-
niował – dopytywała na sesji Da-
nuta Wacławiak przewodnicząca 
gminy Nadarzyn. 

Komisarz Dariusz Nowak wy-
jaśnił, że interwencji nie było, ale 
zaznaczył, że teraz przygotowy-
wanie treści do gazety będzie od-
bywało się inaczej. – Nigdy nie 
interweniowałem żeby ukazywał 
się wywiad. „Wiadomości Nada-
rzyńskie” wróciły tam gdzie jest 
ich miejsce ,czyli do referatu 
promocji. Nie może być tak, że 

„Wiadomości Nadarzyńskie” pro-
wadzą i tworzą panie z referatu 
promocji, które powinny to robić 
w ramach swoich obowiązków, 
a niestety były  dodatkowo opła-
cane z NOK-u, gdzie dostawały 
dodatkową gażę, za to żeby ro-
bić to samo – zaznaczył komisarz. 

Do tej pory gazeta była wy-
dawana z pieniędzy z reklam 
umieszczanych na jej łamach. 
Urzędy nie mogą jednak sprze-
dawać powierzchni reklamowej. 
To oznacza, że wydawanie „Wia-
domości” będzie musiało być fi-
nansowane w całości ze środków 
gminy. Skąd wezmą się na to pie-
niądze? Na to pytanie komisarz 
nie umiał udzielić odpowiedzi. 

Wiele emocji wzbudziły rów- 
nież zwolnienia w urzędzie i wspo- 
mnianym wcześniej NOK-u.  

W ostatnim czasie z urzędu zo-
stał zwolniony Tomasz Muchalski 
wieloletni zastępca wójta Nada-
rzyna, posadę straciła również 
dyrektor NOK Kamila Michal-
ska. Szybko pojawiła się informa- 
cja o kolejnym zwolnieniu. Tym 
razem chodzi o sekretarz gmi-
ny – Edytę Gawrońską. Komi-
sarz stwierdził, że przekazała 
ona uprawnienia osobie, która 
nie powinna ich otrzymać. Powo- 
dem zwolnienia miała zaś być 
utrata zaufania do sekretarz gmi-
ny. Przebywająca na urlopie Edy-
ta Gawrońska pojawiła się na sali 
obrad by wyjaśnić, że uprawnie-
nia przekazała zgodnie z prawem 
osobie do tego kompetentnej.  

Kolejny problem to referat 
promocji. Jego pracownicy prze-
bywają na urlopach lub zwol- 
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dokończenie ze str. 1
23 lutego w Gazecie WPR  
i portalu WPR24.pl 
ukaże się Dodatek Zdrowie 
i Uroda. Znajdziecie  
w nim ciekawe artykuły, 
opinie, porady. 

T o ostatnio niezwykle 
popularna tematyka 
naszego życia. Zdro-
wie jest szerokim 

pojęciem i ściśle związanym 
z urodą. Bo któż nie chciałby  
mieć w sobie nieskończoną 
energię, być zdrowym i wiecz-
nie pięknym? Warto o to zadbać!

Zadbaj o siebie i swoją ro- 
dzinę. W Dodatku Zdrowie  
znajdą się: ciekawe artykuły,  
wywiady ze specjalistami, cie-
kawostki, cenne wskazówki 

i porady. Jednym słowem – to 
wspaniała recepta, dzięki któ-
rej każdy zyska niezbędną wie-
dzę na temat zdrowia. Dzięki 
niej każdy będzie mógł świa-
domie dbać o formę.

Trzeba przewietrzyć szafę. To 
nie lada wyzwanie! Jesteśmy po 
to, aby Wam pomóc. Postara-
my się doradzić, co w tym sezo-
nie jest modne i w co warto się 
ubrać. Doradzimy również jak 
zadbać o cerę i włosy po zimie 
oraz z jakich zabiegów warto 
skorzystać. A więc zaczynamy 
przygotowania do lata. Doda-
tek Zdrowie, Moda i Uroda to 
klucz do osiągnięcia zamierzo-
nych efektów. Cenne porady, 
wskazówki, opinie – koniecz-
nie musisz przeczytać!

Przygotowujemy  
Dodatek Zdrowie i Uroda!

Korzyści z zamieszczenia reklamy:
● dotarcie do 30 tys. czytelników Gazety WPR
● dotarcie do 100 tys. użytkowników portalu WPR24.pl
● dotarcie do 30 tys. fanów na Facebooku  

i 2 tys. followersów na Instagramie
● dotarcie do podróżujących składami WKD  

na linii Grodzisk-Warszawa

tel: 22 758 77 88
mail: reklama@wprmedia.pl

M I L A N Ó W E K
Władze Milanówka 
przygotowują się do 
przyjęcia tzw. uchwały 
krajobrazowej, która ukróci 
„dzikie” rozwieszanie 
reklam na terenie miasta-
ogrodu. W tej sprawie 
ponownie mają odbyć się 
konsultacje z mieszkańcami.

Na jakim etapie są pra- 
ce nad uchwałą? – Mias- 
to Milanówek opraco-
wuje projekt uchwa-

ły krajobrazowej. Dzięki niemu 
możliwa będzie poprawa estetyki 
naszego otoczenia. Proponowa-
ne regulacje wprowadzą zasady 
wyglądu szyldów, reklam, ogro-
dzeń oraz obiektów małej archi-
tektury. Projekt uchwały został 
wyłożony do publicznego wglą-
du w okresie od 24 listopada do 
15 grudnia 2017 roku. 12 grudnia 
odbyło się spotkanie konsultacyj-
ne z mieszkańcami, dot. projektu 
uchwały, podczas którego zapre-
zentowano jego podstawowe za-
łożenia – informuje milanowski 
urząd miasta.

Teraz głos w sprawie ponow-
nie mają zabrać mieszkańcy. – Po 
rozpatrzeniu uwag z pierwsze-
go wyłożenia i wprowadzeniu 
zmian do projektu uchwały, 
przewiduje się przeprowadze-
nie ponownych konsultacji, aby 
mieszkańcy mogli się zapoznać 
z nową wersją projektu i jeszcze 

raz się wypowiedzieć – zaznaczają 
urzędnicy. Dokument będzie do-
stępny w elektronicznym Biuletynie 
Informacji Publicznej, w zakładce 
„Zagospodarowanie Przestrzenne”.

A o czym już warto pamiętać 
umieszczając reklamę na ulicach 
miasta-ogrodu? – Jeśli posiada-
cie Państwo na swoich nierucho-
mościach reklamy, upewnijcie się, 
że zostały posadowione zgodnie 
z przepisami. Wielu z Państwa mo-
że nie zdawać sobie z tego spra-
wy, ale umieszczenie reklamy na 
terenie nieruchomości wiąże się to 
z koniecznością spełnienia pew-
nych wymogów prawnych: urzą-

dzenia reklamowe powinny zostać 
zgłoszone do Starosty Grodziskie-
go na podstawie przepisów Prawa 
budowlanego; reklamy znajdują-
ce się w pasie drogowym powin-
ny zostać umieszczone zgodnie 
z przepisami ustawy o drogach 
publicznych; umieszczenie re-
klam nie może naruszać ustaleń 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, umowę 
dzierżawy terenu pod reklamę na-
leży zgłosić do Urzędu Skarbo-
wego w Grodzisku, gdyż podlega 
ona opodatkowaniu – przypo- 
mina magistrat. [Red.]

Uchwała krajobrazowa 
ponownie do konsultacji

nieniach. Komisarz postanowił  
więc zatrudnić w nim nową oso- 
bę, a dokładniej Krzysztofa Bu-
kowskiego, który... jest pracowni-
kiem pruszkowskiego starostwa 
powiatowego, przebywającym 
obecnie na urlopie. W Nadarzy-
nie zaś pracuje na umowę zle-
cenie. – Dołączył do nas na czas 
określony z uwagi na braki kadro-
we w referacie promocji, którego 
większość pracowników przeby-
wa na zwolnieniach lekarskich, 
aby zapewnić ciągłość prowadzo-
nej komunikacji – wyjaśnia Da-
riusz Nowak.

Pojawiły się również pytania 
dotyczyły osoby, która przez ja-
kiś czas przebywała w urzędzie   
– Był jakiś tajemniczy czło-
wiek, który po tygodniu ulotnił 
się. Kto to taki? - dopytywa- 
ła przewodnicząca.  

Komisarz wyjaśnił, że wspo-
mniana osoba nie posiadała do-
stępu do żadnych urzędowych 
dokumentów. – Ten pan był tu 
społecznie – zaznaczył Nowak.  
Te słowa zostały skwitowane 
przez mieszkańców śmiechem 
i licznymi komentarzami. 

Po burzliwej dyskusji rad-
ni zajęli się porządkiem obrad 
i przegłosowali przygotowane 
na posiedzenie uchwały.

Milanówek 
opracowuje 
projekt uchwały 
krajobrazowej. 
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Znikają JOW-y, jesienią 
wybory po nowemu

R E G I O N
Jesienne wybory 
samorządowe odbędą się 
już na nowych zasadach. 
Zmiany są spore 
i odczują je wyborcy 
także z naszego regionu. 

W ybory propor-
cjonalne zamiast 
jednomandato-
wych okręgów 

wyborczych, ograniczenie 
liczby kadencji dla wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, 
przy jednoczesnym wydłu-
żeniu jej z czterech do pięciu 
lat. To najważniejsze zmiany 
wprowadzone w noweliza-
cji Kodeksu wyborczego. To 
oznacza, że tzw. JOW-y znikną 
z Pruszkowa, Grodziska, Pia-
stowa, Raszyna i Brwinowa. 
Na dotychczasowych zasadach 
radnych wybierać będą miesz-
kańcy Milanówka, Podkowy 

Leśnej, Nadarzyna i Michało-
wic. Likwidacja jednomandato-
wych okręgów wyborczych nie 
dotyczy bowiem gmin poniżej 
20 tys mieszkańców.

Kolejna duża i kontrower-
syjna zmiana to wprowadze-
nie ograniczenia biernego 
prawa wyborczego dla wój-
tów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. Będą mogli 
oni rządzić gminami maksy-
malnie przez dwie kadencje, 
z tym że pierwsza będzie się 
liczyć od jesieni 2018 r. Zgod-
nie z nowelizacją, kadencja rad 
gmin i powiatów oraz sejmików 
wojewódzkich wynosić będzie 
pięć lat, a nie cztery.

Ja te zmiany oceniają samo-
rządowcy? Swoje zdanie w tej 
sprawie za pośrednictwem Fa-
cebooka wyraził już Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwino-
wa. – JOW-ów w gminie Brwi-
nów od jesieni już nie będzie, 

żeby... partii było lepiej! Zamiast 
21 jednomandatowych okręgów 
wyborczych, w których miesz-
kańcy wybierali swojego radne-
go, będziemy mieli teraz okrę-
gi wielomandatowe (od 5 do
8 radnych) a wynik wyborów już 
nie będzie wynikał z poparcia 
otrzymanego w głosowaniu 
przez konkretnego kandydata 
na radnego, lecz z sumy głosów 
oddanych na listę, następnie 
z proporcji pomiędzy listami 
a dopiero na koniec od liczby 
głosów oddanych na kandyda-
ta na radnego. Dzisiaj w Ra-
dzie Miejskiej w Brwinowie 
nie ma radnych wybranych 
z komitetów partyjnych, bo 
mieszkańcy gminy Brwinów tak 
zdecydowali... Od jesieni tego 
roku mają być, bo partia wie 
lepiej czego chcą mieszkań-
cy i co będzie dla nich dobre! 
Déjà vu? – pyta z przekąsem 
brwinowski włodarz. [Red.] 

 SeweRYn DĘBiński 

R E G I O N
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
prowadzi rozbudowę drogi 
krajowej nr 8 na odcinku 
od miejscowości Paszków 
do Radziejowic. Inwestycja 
została podzielona 
na dwa zadania – dwa 
odcinki drogowe. 
Sprawdzamy czy prace 
postępują zgodnie z planem. 

Z adanie pierwsze doty-
czy odcinka trasy kato-
wickiej od Radziejowic 
do Przeszkody, o łącz-

nej długości ok. 9,9 km. Drugie 
zadanie to rozbudowa drogi od 
Przeszkody do Paszkowa – dłu-
gość 11,6 km. Te dwa fragmenty 
składają się na brakujący element 
przebudowanej już wcześniej dro-
gi krajowej nr 8 na terenie naszego 
regionu. Po zrealizowaniu inwe-
stycji kierowcy będą mogli kom-
fortowo podróżować w kierunku 
Piotrkowa Trybunalskiego, choć 
w aglomeracji warszawskiej S8 
posłuży raczej jako droga dojaz-
dowa do stolicy, tak jak miało to 
miejsce do tej pory. 

Kontaktując się z GDDKiA spy-
taliśmy z jakimi trudnościami 
wykonawca spotkał się podczas 
rozbudowania trasy katowickiej. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 
podczas wykonywania prac zwią-
zanych z budową węzła w Nada-
rzynie napotkano na pozostałości 
po cmentarzu przykościelnym, 

o czym już wcześniej informowa-
liśmy. Jeśli to rzeczywiście jedyne 
utrudnienia, to inwestycja zdaje 
się być nie zagrożona. 

Najwcześniej ma być oddany 
odcinek Przeszkoda-Paszków. 
Według dokumentów planowa-
na data zakończenia robót to po-
czątek października tego roku. Czy 
termin zostanie dotrzymany? – Na 
obecnym etapie nie przewiduje-
my opóźnień w realizacji odcinka 
Przeszkoda-Paszków – odpowia-
da  Marta Małęczyńska z GDDKiA. 
Odcinek między Radziejowica-
mi a Przeszkodą ma być gotowy 
w połowie lipca przyszłego roku.

Mimo że nie przewiduje się 
opóźnień, to prace drogowe nie-
co obniżyły tempo... – Aktualnie 
w okresie zimowym nastąpiło 
spowolnienie prac budowlanych 
ze względu na warunki atmosfe-
ryczne. Największy zakres robót 
w obecnym czasie jest prowadzo-
ny w rejonie węzła Nadarzyn, jak 
i przy rozbiórce pozostałej starej 
nawierzchni. W okresie wiosen-
nym wykonawca wznowi prace 

przy wykonywaniu nawierzchni 
betonowej – mówi Małęczyńska. 

Wkrótce kierowców czekają 
wielkie zmiany. Wykonawca za-
mierza wprowadzić nową organi-
zację ruchu, mowa o przeniesieniu 
ruchu ze starych fragmentów 
jezdni na nowe. – Obecnie wy-
konawca jest w trakcie dużej zmia-
ny w tymczasowej organizacji 
ruchu. Jest to przeniesienie ru-
chu z pozostałego fragmentu sta-
rej nawierzchni na wykonany już 
fragment nowej nawierzchni be-
tonowej. Wiązać się to może duży-
mi ale chwilowymi utrudnieniami 
w ruchu – informuje nas Marta 
Małęczyńska. I dodaje: – Podobna 
duża zmiana w tymczasowej orga-
nizacji ruchu jest także planowa-
na dla zadania pierwszego, czyli 
Radziejowice-Przeszkoda, gdzie 
przełożenie ruchu ze starej drogi 
na nową nawierzchnię betonową 
jest planowane w marcu tego ro-
ku. Poza tym prace związane z za-
daniem pierwszym posuwają się 
zgodnie z harmonogramem i bez 
większych problemów.
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Pierwsza niedziela bez 
zakupów już w marcu

R E G I O N 
Prezydent Andrzej 
Duda podpisał ustawę 
ograniczającą handel 
w niedzielę. Zacznie ona 
obowiązywać bardzo 
szybko, pierwsza 
niedziela bez zakupów 
czeka nas już 11 marca.

Z godnie z zapisami usta-
wy, od 1 marca 2018 r. 
handel w niedziele bę-
dzie stopniowo ogra-

niczany, początkowo do dwóch 

niedziel w miesiącu w 2018 roku, 
a następnie do jednej niedzieli 
w 2019 r. Od 2020 r. będzie obo-
wiązywał całkowity zakaz handlu 
w niedziele. – Ustawa ogranicza-
jąca handel w niedziele przywra-
ca normalność i jest faktycznym 
pokazaniem wewnątrzspołecz-
nej, polskiej solidarności – po-
wiedział prezydent Andrzej Duda 
tuż przed podpisaniem ustawy.

Podreślił, że nowe prawo 
wprowadza zakaz handlu w nie-
dziele etapami, a także przewi-
duje cały szereg wyłączeń: i co 

do dni, i co do branż, w których 
działalność jest prowadzona. – 
Nie handluje się w niedziele 
w wielkich i średnich sklepach. 
Małe sklepiki prowadzone przez 
rodziny, przez indywidualnych 
właścicieli będą mogły funkcjo-
nować, jeżeli sami właściciele 
będą tą działalność prowadzili. 
Natomiast tam, gdzie pracowni-
cy są zatrudniani w handlu, tam 
niedziela ma być dniem wol-
nym od pracy tak, aby mogli oni 
spędzić czas z rodziną – mówił 
Andrzej Duda. [Red.]

Piastów wyemituje obligacje. 
Pożyczy 28 mln zł.

P I A S T Ó W
Władze Piastowa szykują 
się do emisji obligacji 
komunalnych. Chcą w 
ten sposób pozyskać aż 
28 mln zł, które posłużą 
na spłatę poprzednich 
kredytów i realizację 
części inwestycji miejskich 
w nadchodzącym roku.

M ożliwość emisji ta-
kich obligacji da-
je samorządom 
ustawa o fi nan-

sach publicznych. Procedura 
nie jest skomplikowana. Na po-
czątek potrzebna jest uchwała 
rady miasta lub gminy, w któ-
rej określane są m.in. wielkość 
emisji, wartość obligacji i za-
sady wykupu. Potem pozosta-
je uzyskanie pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej i wybranie banku, który wy-
puści tego typu papiery dłużne. 
Co istotne, w przypadku jed-
nostek samorządu terytorial-
nego obligacje nie muszą mieć 
zabezpieczenia ani poręczenia. 
Gwarantem ich wartości jest 

samo to, że emituje je gmina 
lub miasto. W przeszłości z po-
dobnego rozwiązania korzystały 
m.in. takie gminy jak Milanó-
wek czy Ożarów Mazowiecki.

Jest to więc prosty i skutecz-
ny sposób na podreperowanie 
budżetu. Pozyskane w ten spo-
sób środki mogą zostać przezna-
czone na spłatę zobowiązań lub 
współfi nansowanie inwestycji, 
które mają przynieść zysk po-
zwalający na późniejszy wykup 
papierów. De facto są jednak 
zaciągnięciem długu. Decyzję 
o emisji obligacji piastowscy 

radni podjęli jeszcze w zeszłym 
roku. Mają mieć one wartość 
28 mln zł. Zostaną „wypuszczo-
ne” w dziesięciu seriach, a pro-
pozycję ich nabycia otrzymają 
indywidualni adresaci (w licz-
bie mniejszej niż 150 osób). Mia-
sto ma odkupić papiery dłużne 
w latach 2020-2029.

Obecnie władze miasta po-
szukują agenta emisji, czyli 
podmiotu, który obsłuży całą 
operację fi nansową związaną 
z obligacjami. Na oferty od za-
interesowanych tym zadaniem 
czeka do 7 lutego. [Red.]

Budowa trasy S8 trwa 
w najlepsze

Piątek, 2 LUTEGO 2018

C Y T A T  T Y G O D N I A

Decyzja moja podyktowana jest dobrem dla mnie najwyższym, cenniejszym niż 
moje dobro osobiste – dobrem kolarstwa. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż nie 
poczuwam się do winy w zakresie przypisywanym mi przez Ministra Sportu i Turystyki. 
– Dariusz Banaszek o swojej rezygnacji z funkcji prezesa Polskiego Związku Kolarskiego.
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Gdzie będzie biegła nowa droga? 
Gdzie powstanie nowe osiedle miesz-
kaniowe? Gdzie zaplanowano szkolę? 
Gdzie ulokowano park? Na te i wie-
le innych pytań dotyczących tego jak 
będzie wyglądało nie tylko otoczenie 
naszego domu, ale całe miasto, odpo-
wiedź znajdziemy we wspomnianym 

już studium. To dokument, który pre-
zentuje kierunki rozwoju miasta. 
Pruszków studium już ma, ale nale-
ży je uaktualnić (z reguły robi się to 
co 15-20 lat). Jednak nim rada mia-
sta przyjmie uchwałę, projekt studium 
należy skonsultować z mieszkańcami. 
W tym celu na terenie Pruszkowa są 

organizowane spotkania z mieszkań-
cami. Kolejne odbędzie się już 7 lutego 
o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej 
nr 2 przy u. Jasnej 2. W trakcie spo-
tkania będzie można składać wnioski 
do projektu studium. Jeśli nie zrobicie 
tego na spotkaniu, to macie czas na 
złożenie wniosku do 12 lutego. [AZ] 

P R U S Z K Ó W

Kolejne spotkanie  
na temat studium

G R O D Z I S K  M A Z . 
Za oknem jeszcze zima, ale 
w Grodzisku już ruszają 
przygotowania do wakacji. 
Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami grodziskich 
włodarzy ogłoszono 
przetarg na konserwację 
kąpieliska i plaży na 
Stawach Walczewskiego. 

K ąpielisko na Stawach 
Walczewskiego to 
jedno z najchętniej  
odwiedzanych miej- 

sc do kąpieli w okolicy. Miesz-
kańcy mają tu do swojej dys-
pozycji nie tylko staw, gdzie 
mogą schłodzić się w upały. 
Stworzono tu również piasko-
wą plażę. Miłośnicy opalania 
mogą wypożyczyć leżaki i ła-
pać promienie słońca. A jeśli 

opalanie i pluskanie w wodzie 
się znudzi, to w ramach rozryw-
ki można wypożyczyć kajak lub 
rower wodny. 

Grodziski magistrat chce za-
dbać o to, by i w tym roku plaża 
i kąpielisko zachęcały do spę-
dzania wolnego czasu nad woda, 
dlatego zgodnie z zapowiedziami 
ogłoszono przetarg na konser-
wację tych elementów. Na czym 
będą polegały prace? Konieczna 
jest wymiana zanieczyszczone-
go piasku. Dodatkowo wzmoc-
nione zostanie dno kąpieliska  
oraz skarpy które do niego przy- 
legają. Prace konserwacyjne 
obejmą również dopływ rzeki 
Rokicianki. Tu konieczne jest  
odmulenie dopływu rzeki. 

Wybrany w przetargu wyko-
nawca na realizację zleconych 
prac będzie miał 60 dni. [AZ]

Plaża i kąpielisko  
na Stwach po nowemu

P R U S Z K Ó W
Prace budowlane  
przy ul. Studziennej  
w Pruszkowie idą pełną 
parą. Za budowę pięciu 
nowych bloków w tym 
miejscu odpowiada 
Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego  
„Zieleń Miejska”. 

P rawie rok temu wystar-
towały prace związa-
ne z budową pięciu 
nowych budynków 

mieszkalnych przy ul. Studzien-
nej. Budynki powstają w miejscu 
trzech starych budynków komu-
nalnych, które zostały rozebra-
ne. Budowa nowych bloków idzie 
pełną parą. Zgodnie z zapisami 
przetargowymi budynki ma-
ją być gotowe już we wrześniu. 

Postanowiliśmy sprawdzić jak 
przebiegają prace budowla-
ne. – Zakończenie budowy przy 
ul. Studziennej planowane jest 
na czwarty kwartał. Na ten mo-
ment wszystkie prace idą zgodnie 
z planem – informuje Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes TBS „Zie-
leń Miejska”.

Pojawia się również pytanie czy 
105 lokali, bo tyle łącznie będzie 
w nowych budynkach, zostało 
rozdzielonych między nowych 
najemców. Okazuje się, że na to 
jest jeszcze czas. – Mieszkań-
cy nadal mogą składać wnioski 
o przydział mieszkania. Komi-
sja mieszkaniowa, która będzie 
decydować kto otrzyma nowy lo-
kal jeszcze się nie zebrała – do- 
daje Piotrzkowski. 

Budynki powstają w ramach 
programu „Lepsze Lokum”. [AZ]

Budowa bloków idzie 
zgodnie z planem
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R E G I O N
Pukają do drzwi mieszkań, 
podają się za pracowników 
elektrowni, nakłaniają 
do podpisywania umów, 
rzekomo w imieniu znanych 
firm dostarczających prąd. 
Tak działają oszuści, którzy 
działają w Piastowie.

I nformacje o podejrzanych 
mężczyznach, którzy krą-
żą w okolicy i proponują 
podpisywanie tajemni-

czych umów, mieszkańcy Piasto-
wa wymieniają między sobą na 
facebookowym forum. – Uwa-
ga oszuści! Chodzą po blokach 
i naciągają na umowy, poda-
ją się że są z elektrowni! – pi-
sze jeden z użytkowników. – Na 
Dworcowej też uważajcie – do-
daje inny. – Na Wysockiego też 
błądzili... po odpowiedzi mojej 
mamy, żeby zostawili pisemną 
informację, odwrócili się i ucie-
kli – ostrzega kolejny.

Z pytaniem o skalę zjawi-
ska zwróciliśmy się do policji. 
Okazuje się, że pojawienia się 

podejrzanych osób nikt nie zgło-
sił. – Nie otrzymaliśmy takiego 
zawiadomienia. Jeśli w naszej 
okolicy kręci się ktoś podejrza-
ny lub nie jesteśmy pewni czy 
dana osoba zgodnie z prawdą 
podaje się za przedstawiciela fir-
my, o pomoc zawsze można po-
prosić policję. Patrol podjedzie, 
sprawdzi legitymacje – mówi 
nam podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak dodaje, celem oszustów 
może być nie tylko nakłonie-
nie do podpisania niekorzyst-
nej umowy. Podobną metodą 
posługują się złodzieje, którzy 
albo dokonują rabunku od ra-
zu, albo przeprowadzają „reko-
nesans” w mieszkaniach. [Red.]

Podszywają się pod 
pracowników elektrowniŻółwin doczeka się 

kompleksu tenisowego 
 Anna Zwolińska 

T E S N I S
Klub Sportowy „Tennis  
Life” chce wybudować  
w Żółwinie kryty kort 
tenisowy w ramach projektu 
„Od Żółwika do Federera”. 
Dzięki stworzeniu zaplecza 
sportowego klub mógłby 
rozpocząć program 
szkoleniowy dla dzieci  
z pobliskiej szkoły. 

T rzy lata – to okres jaki 
klub sportowy „Tennis 
Life” daje sobie na bu-
dowę kompleksu kor-

tów tenisowych w Żółwinie tuż 
obok Zespołu Szkół. Kompleks 
ma składać się z pięciu kortów, 
z czego trzy mają zostać zada-
szone. Uzupełnieniem będzie 
domek klubowy. Stworzenie ta-
kiego zaplecza sportowego po-
zwoliłoby rozpocząć program 
szkoleniowy dla dzieci z klas 1-4. 
Zajęcia miałyby być prowadzo-
ne przez trenerów klubowych 
wspólnie z nauczycielami wy-
chowania fizycznego i to pod-
czas szkolnych lekcji. Zajęcia 
miałyby ruszyć we wrześniu 
2018 r. Pojawia się jednak py-
tanie skąd pomysł na taki pro-
jekt. – Wierzymy, że uda nam 

się dzięki temu zrealizować dwa 
główne cele. Zbudujemy wzor-
cowy model klubu, oparty na 
bardzo solidnym fundamencie 
jakim jest wieloletnia współ-
praca z samorządem Gminy 
Brwinów i leżącymi na jej te-
renie szkołami. Drugim ważnym 

celem naszego przedsięwzię-
cia jest integracja lokalnej spo-
łeczności wokół wartościowego 
celu jakim jest budowa kortów 
w Żółwinie. Chcemy żeby by-
ły one dla naszych podopiecz- 
nych drugim domem. Dlatego 

tak bardzo zależy nam żeby 
dzieci i ich rodzicie angażowali 
się do pomocy przy ich budowie 
– informuje Waldemar Cecuła, 
prezes klubu Tenis Life. 

Warto podkreślić, że budowa 
kortów nie ma charakteru ko-
mercyjnego. Klub chce stworzyć 

zaplecze sportowe w czynie spo-
łecznym. Oprócz samych kor-
tów, inwestycja zakłada również 
budowę placu zabaw i parkingu.  
– Gmina Brwinów wydzierżawiła 
nam na 20 lat grunt tuż obok ma-
łej wiejskiej szkoły. W rewanżu 

dzieci z klas 1-4. uczniowie Ze-
społu Szkół w Żółwinie zostaną 
objęte innowacyjnym progra-
mem szkoleniowym o profi-
lu tenisowym przez cały okres 
trwania umowy. Wszystko co 
wybudujemy na działce w Żół-
winie przejdzie po tym czasie 
na własność gminy Brwinów  
– dodaje Cecuła. – Jesteśmy 
przekonani, że podjęliśmy się 
wyzwania, które pod każdym 
względem zasługuje wsparcie. 
Jeśli to co chcemy zrobić nam 
się uda to przejdziemy do histo-
rii polskiego tenisa, jeśli nie, to 
do historii przejdzie nasz klub. 
Gramy o bardzo wysoką stawkę, 
ale dzieciom z Żółwina obieca-
liśmy, że wybudujemy te korty 
i słowa musimy dotrzymać. Cie-
szymy się, że dzięki naszej ini-
cjatywie każde dziecko ze szkoły 
w Żółwinie będzie potrafiło 
grać w tenisa. Równie ważnej 
jest jednak dla nas otworzenie 
możliwości na dalszy sportowy 
rozwój przed tenisowymi talen-
tami, które marzą o karierach 
Agnieszki Radwańskiej czy Łu-
kasza Kubota. – dodaje. 

Budowa kompleksu kortów 
tenisowych to kosztowne przed-
sięwzięcie. Obecnie klub szuka 
sponsorów oraz stara się o do-
tacje na rozpoczęcie inwestycji. 
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Gramy o bardzo wysoką stawkę,  
ale dzieciom z Żółwina obiecaliśmy,  
że wybudujemy te korty i słowa 
musimy dotrzymać.

Reklama
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Dwa zastępy straży pożarnej pojawi-
ły się w sobotni (27 stycznia) wieczór 
przed zabytkowym budynkiem USC 
przy pl. Jana Pawła w Pruszkowie. In-
formacje o tym, że dzieje się tam coś 
niepokojącego przekazali nam czytel-
nicy. Z pytaniem co dokładnie się sta-
ło, zwróciliśmy się bezpośrednio do 

strażaków. – Doszło do niewielkiego, 
niegroźnego pożaru w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Najprawdopodobniej wy-
wołanego przez zwarcie w stroiku świą-
tecznym. Zadziałał system sygnalizacji 
pożaru, który automatycznie zaalarmo-
wał straż pożarną. Przez szybę udało się 
zlokalizować źródło. Szybko ugaszono 

płomienie, które nie zdążyły się rozprze-
strzenić – wyjaśnia st. kpt Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pruszkowie. Dzięki szybkiej interwen-
cji pruszkowskich strażaków udało się 
opanować niewielki pożar w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Pruszkowie. [Red.] 

P R U S Z K Ó W

Ogień w budynku  
w USC 

Była dyrektor NOK o swoim zwolnieniu: 
Jak się chce psa uderzyć...

N A D A R Z Y N 
Kamila Michalska, 
zwolniona dyscyplinarnie 
dyrektor Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury, wydała 
oświadczenie, w którym 
kwestionuje powody 
swojego odwołania. 
Zapowiada też walkę  
w sądzie pracy.

P rzypomnijmy, Kami-
lę Michalską kilka dni 
temu z zajmowanego 
stanowiska odwołał 

Dariusz Nowak, pełniący funkcję 
komisarza w gminie Nadarzyn. 
Dyrektor NOK na czele placówki 
stała przez 14 lat. W uzasadnie-
niu decyzji czytamy: „Przyczyną 
odwołania jest ciężkie narusza-
nie podstawowych obowiązków 
na zajmowanym stanowisku 
i naruszenie przepisów prawa 
w związku z zajmowanym sta-
nowiskiem, polegające na wie-
lokrotnym bezpodstawnym 

odmawianiu udostępnienia in-
formacji (...) przekraczaniu ter-
minu na udzielenie odpowiedzi 
oraz pozostawaniu w bezczyn-
ności pomimo kilkukrotne-
go uchylenia wydanych decyzji 
o odmowie udzielenia informa-
cji publicznej przez Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze 
w Warszawie, stwierdzeniem 
bezczynności przez Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w War-
szawie oraz nałożeniem przez 
ten Sąd grzywny na Dyrektora 
NOK w związku z naruszeniem 
15-dniowego terminu przekaza-
nia skargi wraz z aktami”.

O co dokładnie chodzi? Kami-
la Michalska odmówiła podania 
na wniosek jednego z mieszkań-
ców informacji o wysokości gaży 
Natalii Przybysz, która w ubie-
głym roku wystąpiła na koncer-
cie w NOK.

Była już dyrektor odniosła się 
do okoliczności swojego zwolnie-
nia w specjalnym oświadczeniu, 

wysokości wynagrodzenia pod-
miotu świadczącego usługi lub 
realizującego dostawy z zakre-
su działalności artystycznej lub 
twórczej jeżeli do tych usług lub 
dostaw nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych. 

Nieprawdą jest więc, jak mówi 
w wywiadzie Komisarz Dariusz 
Nowak, że z „lekkością podchodzę 
do przepisów prawa i samowolnie 
decyduję o tym, które informa-
cje ujawnić, a które nie”. NOK jest 
w tzw. sporze prawnym i żaden ze 
sporów pomiędzy skarżącym (PP) 
a Nadarzyńskim Ośrodkiem Kul-
tury nie został jeszcze prawomoc-
nie zakończony – czytamy w nim.

I dalej: – Na obecnym etapie 
spraw nie można przesądzić o ra-
cjach skarżącego pana P. a w dzia-
łaniach NOK nie ma znamion złej 
woli czy zaniedbań formalnych. 
Kwestie odmiennych interpretacji 
prawnych podlegają rozstrzygnię-
ciu niezależnych sądów. Dopie-
ro niewykonanie prawomocnego 
wyroku mogłoby stanowić pod-
stawy do zwolnienia mnie. Tego 
jednak Komisarz Dariusz Nowak 
nie chciał wziąć pod uwagę, o tym 
nie wspomina w swoich wypo-
wiedziach, w myśl zasady jak się 
chce psa uderzyć... [Red.]

opublikowanym w mediach spo-
łecznościowych. – Na szczęście 
o tym, czy było to zasadne orzek-
nie Sąd Pracy, tak jak Naczelny Sąd 
Administracyjny, do którego skie-
rowałam 23 sierpnia 2017r. skargę 
kasacyjną od wyroku WSA, roz-
strzygnie czy powinnam udzielić 

odpowiedzi panu PP na zapyta-
nie o wysokość honorarium Na-
talii Przybysz, czy nie. Zwłaszcza, 
że w umowie z nią zapis o honora-
rium miał klauzulę tajności a art. 
29a ustawy „o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kul-
turalnej'” mówi: nie ujawnia się 

N A D A R Z Y N
W niedzielny poranek 
w jednym z domów przy 
ul. Jeżynowej w Strzeniówce 
wybuchł pożar. Z ogniem 
walczyło sześć zastępów 
straży pożarnej. Na ten 
moment budynek nie 
nadaje się do zamieszkania. 
Konieczny jest remont. 

D o pożaru doszło około 
godz. 9.00. Działania 
ratownicze trwały 
dwie godziny. Ogień 

strawił poddasze budynku. Niko-
mu nic się nie stało. Mieszkańcy 
opuścili dom o własnych siłach. 

Budynek przy ul. Jeżynowej 
nie nadaje się do zamieszkania. 

Konieczny jest remont. Znisz-
czony jest dach budynku, spa-
lone zostało poddasze, a parter 
domu został zalany wodą pod-
czas akcji gaśniczej. Poszkodo-
wani czekają na pomoc. 

Władze gminy Nadarzyn pod-
jęły już kroki, by udzielić poszko-
dowanym pomocy. – Pozostajemy 
w stałym kontakcie z rodziną, której 
dom uległ zniszczeniu. Podjęliśmy 
kroki, aby udzielić poszkodowanym 
pomocy. Dostarczyliśmy niezbęd-
ny kontener na śmieci, zapewni-
my również agregat prądotwórczy 
i materiały potrzebne do wykona-
nia nowego dachu domu – mówi 
Dariusz Nowak, komisarz gmi-
ny Nadarzyn. – Robimy obecnie 
wszystko, aby zapewnić rodzinie 

Pogorzelcy ze Strzeniówki 
potrzebują pomocy

lokal na czas remontu domu. Jak 
się dziś okazało Gmina w sytuacji 
takiej jak ta ma problem z zapew-
nieniem lokum poszkodowanym, 
z uwagi na to, że praktycznie 
wszystkie mieszkania jakimi dys-
ponuje gmina są już zajęte. Mimo 
to robimy wszystko, aby poszko-
dowani czuli się bezpiecznie i mie-
li zapewnione lokum. Mogą liczyć  
na nasze wsparcie. – dodaje.

Remont domu potrwa kilka 
tygodni. Natomiast swoją po-
moc w usuwaniu skutków poża-
ru zadeklarowali strażacy z OSP 
Młochów. Na ten moment rodzi-
na potrzebuje wsparcia przy re-
moncie. Nie wykluczone jednak, 
że poszkodowani będą potrze-
bowali pomocy finansowej. [AZ]

K O N C E R T
Sekrety Marilyn Monroe 
w Podkowie Leśnej 
zdradzi znana aktorka, 
Sonia Bohosiewicz. 
Koncert odbędzie się 
w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich. 

J uż 23 lutego zapraszamy 
Państwa na muzyczne 
spotkanie z ikoną, najja-
śniejszą z hollywoodzkich 

gwiazd: Marilyn Monroe. Sekre- 
ty najsłynniejszej blondynki świa-
ta opowie i wyśpiewa nam Sonia 
Bohosiewicz, znakomita aktorka 
i wokalistka, która rolą w „Excen-
trykach” zdobyła uznanie czo-
łówki polskich jazzmanów. Co 
wyniknie ze spotkania dwóch 
tak niezwykłych, kobiecych oso-
bowości? Warto sprawdzić... Za-
powiada się magiczny wieczór! 
– zachęcają organizatorzy z CKIO.

Podczas koncertu „10 sekre-
tów Marilyn Monroe” usłyszymy 

Sonia Bohosiewicz jako 
najsłynniejsza blondynka świata

utwory Marilyn Monroe, Elli Fitz- 
gerald czy Franka Sinatry, m.in. 
„On the sunny side of the stre-
et”, „New York, New York”, „I’ve 
got you under my skin”, czy „I’m 
beginning to see the light”. Arty-
stce na fortepianie towarzyszyć 
będzie Michał Rorat.

Początek o godz. 19.00 w sa-
li widowiskowej przy Świerko- 
wej 1. Cena biletu: 40 zł. Rezer- 
wacje przyjmowane są pod ad-
resem email: anna.strzaska 
@ckiopodkowa.pl. [Red.]

Konkurs rozstrzygnięty, 
czas na projektowanie

K O M O R Ó W
Ruszają przygotowania 
do zagospodarowania 
al. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie. Po 
rozstrzygnięciu konkursu 
na koncepcję, przyszła 
pora na podpisanie umowy 
i wykonanie projektu.

A leja Marii Dąbrows- 
kiej to jedna z najważ-
niejszych i jednocze-
śnie najpiękniejszych 

dróg w Komorowie. Nawierzch-
nia jezdni wymaga remontu, ale 
musi on zostać przeprowadzo- 
ny tak by nie zniszczył okolicz-
nej roślinności. Dla mieszkań- 
ców zielone otoczenie drogi  
jest niezwykle ważne. 

Aby przygotować się do mo-
dernizacji wspomnianej drogi, 
władze pruszkowskiego staro-
stwa powiatowego, które jest za-
rządcą al. Marii Dąbrowskiej 
ogłosiły konkurs na przygoto-
wanie koncepcji zagospodaro-
wania alei. – Przeprowadzony 
przez Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich jednoetapowy 
konkurs wyłoni najlepsze pod 
względem urbanistycznym, ar-
chitektonicznym, funkcjonalnym 
i eksploatacyjnym, rozwiązanie na 
zagospodarowanie al. Marii Dą-
browskiej wraz z towarzyszącymi 
terenami przestrzeni publicznej 
w Komorowie, który poznamy na 
przełomie października i listopa-
da. Wtedy to przyznane zostaną 

trzy nagrody i dwa wyróżnienia. 
Niedługo potem odbędzie się 
wystawa konkursowa i dyskusja 
publiczna na temat wybranych 
projektów – mówił w czerwcu 
ubiegłego roku Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski. 

Konkurs i wystawę po kon-
kursową mamy już za sobą. Za 
najlepszą prace uznano pro-
jekt przygotowany przez kie-
lecką pracownię Jakub Heciak 
Architekci. – Doszliśmy do 
wniosku, że mniej znaczy wię-
cej, choć oczywiście potrzebu-
jemy zabiegów pielęgnacyjnych 
czy porządkujących, dodania ta-
kich elementów programowych 
jak ogród wspólnotowy czy na-
turalne place zabaw – przyznają 
autorzy zwycięskiej koncepcji.

Pruszkowskie starostwo 
ogłosiło już zamówienie na wy-
konanie dokumentacji projekto-
wej. Jest to jedynie formalność, 

bowiem zadanie w trybie zamó- 
wienia z wolnej ręki wykonają 
architekci z kieleckiej pracow- 
ni. Do ich zadań będzie należeć 
stworzenie wielobranżowej  
koncepcji architektonicznej,  
stworzenie projektów budow-
lanego i wykonawczego, spe- 
cyfikacji technicznej oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego  
w czasie robót budowlanych.

Dokumentacja przebudowy 
al. Marii Dąbrowskiej powinna 
być wykonana w ramach dostęp-
nego pasa drogowego oraz po-
winna obejmować na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Berylo-
wą do ronda na skrzyżowaniu  
al. Starych Lip, al. Kasztanowej 
i ul. Sieradzkiej, budowę chod-
nika i dwukierunkowej ścieżki 
rowerowej, przebudowę kons- 
trukcji jezdni o szerokości 6 m, bu- 
dowę elementów uspokojenia ru-
chu i kanału deszczowego. [AZ]
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Dotacja z budżetu Mazowasza dla gmin 
wyniesie łącznie 11 mln zł. Radziejowice 
i Mszczonów spożytkują pieniądze na 
wybudowanie szlaku drogowego, któ-
ry będzie prowadził do powstającego 
aquaparku „Park of Poland”. Do każdej 
z tych gmin trafi po 5 mln zł wsparcia 
z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. W Mszczonowie po-
wstanie droga gminna na odcinku od 
drogi powiatowej nr 4715W Olszczów-
ka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 
Sochaczew-Grójec. Zaś gmina Radzie-
jowice dzięki dotacji wybuduje drogę 
gminną na odcinku od drogi powiato-
wej nr 4715W Olszówka-Mszczonów 

do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Gró-
jec. Jak łatwo obliczyć do gminy Brwi-
nów trafi 1 mln zł. – Gmina Brwinów 
otrzyma wsparcie na zmodernizowanie 
drogi prowadzącej do naszej placówki 
kulturalnej, czyli do PZLPiT „Mazowsze” 
– podkreśla Marek Miesztalski, skarb-
nik województwa mazowieckiego. [SD] 

R E G I O N

Dotacja na drogi dla 
trzech gmin

Zniszczyli cztery auta, a co robi policja?
P R U S Z K Ó W

W nocy z 25 na 26 stycznia 
nieznany sprawca lub 
sprawcy zniszczyli  
cztery auta w rejonie  
ul. Działkowej. – Zostało 
wskazane iż w sklepie 
alkoholowym jest 
monitoring. Patrol  
nie był zainteresowany  
– poinformował czytelnik.

D o naszej redakcji 
głosił się czytelnik 
przekazując nam 
następującą infor-

mację: – Dzisiejszej nocy (z 25 na 
26 stycznia – przyp. red.) na 
Działkowej obok sklepu alkoho-
lowego nieznani sprawcy zdewa-
stowali 4 auta. Przyjechał patrol. 
Zostało wskazane, iż w sklepie 
alkoholowym jest monitoring. 
Patrol nie był zainteresowany. 
„Pan pójdzie weźmie monitoring 
nagrań na pen drive i przynie-
sie na komendę” Czy tak ma to 
działać? Dzwoniąc na komen-
dę pytając się czy ktoś zabez-
pieczy monitoring usłyszałem, 
że prowadzący sprawę będzie 

w poniedziałek i podejmie odpo-
wiednie kroki? Odpowiedziałem, 
że do poniedziałku to pewnie 
nagranie zostanie skasowane. 
Podejmiecie temat? – czytamy 
w jego wiadomości.

Sprawdziliśmy zatem czy 
policjanci otrzymali zgłoszenie 
i czy zabezpieczyli monitoring 
z miejsca zdarzenia. Policjan-
ci potwierdzają, że w ubiegłym 
tygodniu interweniowali w tej 
sprawie. – Faktycznie patrol miał 
wezwanie do takiej interwencji. 
Do tej pory żaden z pokrzyw-
dzonych nie złożył oficjalnego 
zawiadomienia w tej sprawie 

– informuje podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Zgodnie z art 
288 Kodeksu Karnego zniszcze-
nie lub uszkodzenie mienia, bo 
o takim przestępstwie tu mo-
wa, odbywa się na wniosek po-
krzywdzonego – dodaje. 

Co to oznacza w praktyce?  
Poszkodowani muszą sami 
zgłosić się na komendę i zło-
żyć odpowiednie zawiadomie-
nie. Wezwanie policji na miejsce 
zdarzenia, nie jest traktowane 
jako wspomniane zawiado-
mienie. – Policjanci za każdym 
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razem informują jak wygląda po-
stępowanie w takich sytuacjach 
– dodaje podkom. Kańka. – To 
poszkodowany musi złożyć za-
wiadomienie. W tym przypadku 
dwie osoby zgłosiły uszkodzenia, 
ale żadna z nich zawiadomienia 
nie złożyła  – zaznacza. 

Pojawia się jeszcze jedno pyta-
nie. Dlaczego policjanci od razu 
nie zabezpieczyli monitoringu, 
który w przypadku jeśli otrzy-
mają zawiadomienie od po-
krzywdzonych, może okazać się 
kluczowy przy złapaniu spraw-
ców. – Jeśli policjanci otrzymali 
informację, że zdarzenie mogły 
nagrać kamery prywatnego mo-
nitoringu, to powinni poprosić 
o zabezpieczenie nagrań. Dopie-
ro po otrzymaniu zawiadomie-
nia od pokrzywdzonych w toku 
śledztwa zabezpieczają materia-
ły. Wszystko wpisywane jest do 
protokołu – podkreśla podkom. 
Karolina Kańka.

To oznacza, że jeśli poszko-
dowani właściciele zniszczo-
nych aut chcą by sprawca został 
złapany sami muszą zgłosić się  
do komendy. [AZ]

Reklama

Karnawał i Walentynki. 
Jak i gdzie się bawić?

I M P R E Z Y
Początek roku to aż 
dwie dobre okazje do 
świętowania. Pierwsza  
to oczywiście karnawał,  
druga –  Walentynki. Jak je 
uczcić? Podpowiadamy!

Choć nie mamy w Pol-
sce tradycji hucznego 
celebrowania same-
go karnawału i daleko 

nam do gorączki samby na bra-
zylijskich ulicach, nie oznacza to, 
że ten okres w roku musi należeć 
do smutnych. Wręcz przeciwnie. 
Szczególnie, że w tym roku nie-
mal w jednym czasie przypada-
ją dwie daty, będące świetnym 
pretekstem do dobrej zabawy. 
Chodzi o Ostatki i Święto Za-
kochanych. Pierwsze tradycyj-
nie zaczynają się od Tłustego 
Czwartku (w tym roku 8 lutego) 
i kończą we wtorek przed Śro-
dą Popielcową. Drugie wypada-
ją właśnie w Środę Popielcową, 
pierwszy dzień postu w kościo-
łach chrześcijańskich. To ozna-
cza, że i Walentynki i kończący 
się karnawał większość z nas 
świętować będzie w weekend 
przypadający 10 i 11 lutego. Je-
śli już teraz mamy ochotę na 
dobrą zabawę, to pamiętajmy, 
że nie trzeba czekać tak długo. 
Karnawał trwa właśnie w najlep-
sze, a na imprezowiczów czeka-
ją warszawskie kluby. 

Gdzie i jak jeszcze święto-
wać karnawał? Nieodłącznie 

kojarzy się on z balami, czę-
sto, choć nie zawsze, masko-
wymi i w przebraniach. I są one 
przeznaczone nie tylko dla naj-
młodszych. Takie oczywiście 
również są organizowane, ale 
chcąc samemu wybrać się na 
przebierany bal, także może-
my wybierać w propozycjach. 
Tego typu imprezy organizo-
wane są najczęściej przez ho-
tele, ale też domy kultury lub 
bywają pretekstem do urządze-
nia „domówki”. Na którą moż-
liwość się zdecydujemy, to już 
zależy od indywidualnych ocze-
kiwań, tego czy ma być hucznie 
czy zabawnie oraz od... budżetu 
jakim dysponujemy. Pożegna-
nie karnawału można też od-
notować wyjściem do teatru, 
opery, na koncert czy recital. 

Na rozmaite sposoby można 
świętować także Walentynki. Tu 
właściwie warunek jest tylko je-
den – ma być to czas spędzony 
we dwoje. Specjalne propozycje 
i menu na Święto Zakochanych 
przygotowują restauracje i bary. 
Tego dnia w szwach pękają za-
zwyczaj sale kinowe i teatralne. 
Pomysłem, który sprawdza się 
zawsze jest szybki wypad za mia-
sto lub wyjazd na cały weekend. 
Promocjami walentynkowymi 
kuszą pensjonaty, spa i hotele. 
Warto zapoznać się z ich ofertą, 
a drugiej połówce sprawić taką 
wycieczką niespodziankę. 

Co jeszcze? Dla tych par, które 
lubią spędzać czas aktywnie na 
świeżym powietrzu, propozy-
cją na uczczenie związku i wza-
jemnego uczucia są np. biegi  
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walentynkowe. W zawodach 
można wystartować wspólnie, 
a na metę wbiec trzymając się 
za ręce. Dla par mniej zaawan-
sowanych w  sportach wyczyno-
wych zawsze pozostaje wspólne 
wyjście na długi spacer. Jeśli tyl-
ko pogoda pozwoli, to czas tak 
spędzony tylko we dwoje może 
być dobrą okazją, aby nadrobić 
zaległości w rozmowach w cztery 
oczy. Miłym akcentem na pewno 
będzie też wręczenie sobie pre-
zentów, a panowie nie powinni 
tego dnia zapomnieć o kwiatach. 

Bez względu na to jaki spo-
sób na spędzenie Walentynek 
i Ostatków wybierzemy, najważ-
niejsze, abyśmy czerpali z tego 
przyjemność i do niczego się nie 
zmuszali. I tego naszym Czytel-
nikom życzymy! [Red.] 

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Reprezentacja w piłce halowej odbyła w Brwinowie (27 stycznia) jeden 
z ostatnich treningów przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy w Sło-
wenii. Ćwiczeniom kadrowiczów można było się w sobotę przyglądać 
z trybun hali sportowej przy ul. Moczydłowskiego, a po zakończeniu 
treningu porozmawiać z zawodnikami. [Red.]  
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Przez obóz Dulag 121 w Pruszkowie 
przeszło około 650 tys. warszawiaków 
i mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści. Obóz przestał istnieć 16 stycznia 
1945 r. – W rocznicę tej daty zaprasza-
my na wykład dotyczący cywilnej lud-
ności powstańczej Warszawy, który 
odbędzie się 4 lutego o godzinie 15.00 

w Muzeum Dulag 121. Gościem Mu-
zeum Dulag 121 będzie prof. Kazimierz 
Przybysz, autor książki „Krajobrazy po-
niewierki. Zachowania społeczeństwa 
polskiego wobec exodusu ludności 
Warszawy 1944” – podkreślają orga-
nizatorzy. W trakcie wykładu prof. Przy-
bysz opowie o losach cywilnej ludności 

stolicy w trakcie Powstania Warszaw-
skiego oraz w okresie popowstaniowym.  
Goście dowiedzą się jak wyglądało co-
dzienne życie w rejonach objętych dzia- 
łaniami Powstańców. W trakcie wykła-
du prof. Przybysz opowie o masowych 
egzekucjach, wysiedleniach, o tym jak 
działał Durchgangslager 121. [AZ] 

W Y K Ł A D

73. rocznica likwidacji 
obozu Dulag 121

Czas na zgłaszanie własnych propozycji do 
budżetu obywatelskiego upływa 9 marca. 

P R U S Z K Ó W
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” w Pruszkowie 
szykuje się do kolejnego 
przedsięwzięcia.  
Tym razem chodzi  
o remont pustostanów  
i przywrócenie ich  
do użytkowania.

TBS chce pozyskać 
i odnowić około 25 ta- 
kich obiektów. Ogło- 
szono właśnie prze- 

targ na wykonanie prac. – Sza-
cuje się, iż do remontu prze- 
znaczonych będzie ok. 25 pu- 
stostanów. Podana ilość jest 
jedynie orientacyjną i w żaden 
sposób nie jest wiążąca. Na 
chwilę obecną Zamawiający nie 
ma wiedzy, ile faktycznie będzie 
pustostanów do remontu, a ich 
szacunkową ilość prognozuje 
na podstawie poprzednich lat 
– czytamy w ogłoszeniu.

Jak zaznacza TBS, zakres 
prac obejmuje roboty budow-
lane mające na celu przygo-
towanie lokalu będącego 

pustostanem do zamieszka-
nia. – W zależności od stop-
nia zniszczenia lokalu, jego 
wyposażenia technicznego, 
uzgodnień z przyszłym najem-
cą i charakteru przeznaczenia 
(np. lokal socjalny) zakres robót 
do wykonania w lokalach bę-
dzie różny. Podstawowe robo-
ty budowlane obejmować będą 
najczęściej naprawy tynku, sto-
larki okiennej, drzwiowej, pra-
ce malarskie, remont instalacji 
sanitarnej i elektrycznej – za-
znacza Towarzystwo.

Pustostany będą przekazy-
wane do remontu sukcesyw-
nie, w miarę ich pozyskiwania, 
dlatego wykonawca musi być 
przygotowany na ewentualne 
prowadzenie prac równolegle 
w kilku lokalach.

Postępowanie przetargowe 
w tej sprawie jest w toku. Na 
oferty od firm zainteresowa-
nych tym zadaniem TBS czeka 
do 9 lutego. Jeśli uda się wy-
brać wykonawcę i podpisać 
umowę, prace mają zakoń-
czyć się najpóźniej 31 grudnia  
tego roku. [Red.]

TBS wyremontuje 
pustostany
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R E G I O N
Oby te umiejętności  
nigdy nie przydały się  
w praktyce, ale jak mówi 
stare porzekadło,  
przezorny zawsze 
ubezpieczony. W tym 
wypadku przezorna.  
W Podkowie i Brwinowie 
panie mogą skorzystać 
z darmowych kursów 
samoobrony.

Celem kursu jest przy- 
gotowanie kobiet do  
poradzenia sobie z na- 
pastnikiem, który, nie- 

stety, może pojawić się znienac-
ka na ulicy, w autobusie czy w ja-
kimkolwiek innym miejscu. Po 

jego zakończeniu uczestniczki 
będą znały podstawowe, ale bo-
lesne chwyty. W Podkowie Leśnej 
szkolenie organizuje Stowarzy-
szenie SMOK. – Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo na profesjonal-
nym kursie samoobrony dla ko-
biet. Naucz się bronić i uwalniać 

Bezpłatne kursy samoobrony dla pań
Obowiązują zapisy. Każdy kurs 
stanowi zamkniętą całość, ale co 
miesiąc rozpoczynamy kolejną  
edycję. Liczba miejsc na każdym 
kursie jest ograniczona, a de-
cyduje kolejność zgłoszeń – tłu-
maczą organizatorzy.

Najbliższy kurs rozpocznie się  
5 lutego, kolejny 9 kwietnia. Zapisy 
przyjmowane są mailowo pod ad0 
resem samoobrona@smok.waw.pl 
lub telefonicznie 513 133 120.

Zajęcia z samoobrony dla pań 
(z elementami ju jitsu) prowadzi 
także klub sportowy Pantera Brwi-
nów. Szkolenie odbędzie się w śro-
dę, 28 lutego o godz. 19.30 przy 
ul. Pszczelińskiej 99 w Brwinowie. 
Uczestniczki proszone są o zabra-
nie wygodnego stroju. [Red.]

R E G I O N
Natalia Kostrzewa to mała 
mieszkanka Żyrardowa. 
Dziewczynka zamiast 
spędzać czas na zabawie  
z rówieśnikami musi zmagać 
się z chorobą nowotworową. 

N arodziny Natalki dla 
jej rodziców były naj-
piękniejszym dniem 
w życiu. Mijały lata 

a Natalka rozwijała się bez pro-
blemów. Jest oczkiem w głowie 
rodziców. Niestety tę sielankę 
przerwała lekarska diagnoza, 
która brzmi jak wyrok. Badania 
wykazały, że w mózgu Natalki 

rozwija się nowotwór. To Glejak 
IV stopnia. Dziewczynka jest już 
po pierwszej operacji zastawki 
w mózgu, która pozwoliła uwol-
nić płyn mózgowo-rdzeniowy. 

Mimo nieprzychylnych dia-
gnoz rodzice Natalki nie podda-
ją się. – Staramy się o leczenie za 
granicą, w Polsce nie dają Nam 
żadnych szans! Do tego potrzeb-
ne są kolosalne pieniądze! Jak 
otrzymamy kosztorys leczenia 
zagranicznego będziemy również 
prosić o pomoc Fundację Siepo-
maga. Prosimy o wsparcie finan-
sowe....liczy się każda złotówka! 
Pomóżcie uratować Nasze dziec-
ko... – apelują rodzice Natalii.

Natalka czeka na pomoc

Dziewczynka jest podopiecz-
ną „Fundacji Nasze Dzieci” i to 
właśnie na konto tej instytucja 
należy wpłacać środki. Wystar-
czy nawet najmniejszy przelew 
na konto 76 1240 1109 1111 0010 
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1163 7630. W tytule należy wpisać 
Natalia Kostrzewa. Dziewczyn-
ce można pomóc przekazując  
1 proc. podatku. W zeznaniu nale-
ży pisać numer KRS: 0000 249 753, 
tytułem: Natalia Kostrzewa. [AZ]

z uchwytów. Dowiedz się, jak 
unikać zagrożeń i obezwładnić 
napastnika. Wzmocnij poczucie 
własnej wartości i pokonaj barie-
ry. Zajęcia odbywają się w ponie-
działki w godzinach 18:30 - 20:00 
w Zespole Szkół w Podkowie  
Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20. 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat  
zaszalał z ogłaszaniem 
przetargów na wydatki 
związane z drogami. 
Planowana jest przebudowa 
kilkunastu ulic. Jednak 
najpierw trzeba wykonać 
dokumentacje projektowe.

N a tę chwilę grodzi-
ski urząd poszuku-
je wykonawcy, który 
zajmie się wykona-

niem dokumentacji kosztoryso-
wo-projektowej poszczególnych 
dróg zlokalizowanych na terenie 
gminy. Wybrano kilkanaście ulic, 
które zostaną przebudowane lub 
wybudowane od nowa. A przy-
pomnijmy, że około tydzień te-
mu informowaliśmy o planach 

gminy Grodzisk Mazowiec-
ki w związku z utwardzeniem 
nawierzchni wielu innych dróg.

Zatem, które z ulic przej-
dą metamorfozę? Przetarg na 
projekty dotyczy ul.: Dębowej,  
gen. D. Chłapowskiego, F. Wielo- 
polskiego, gen. A. Kosińskiego, 
gen. I. Prądzyńskiego, gen.  
J. Sowińskiego, kanc.  J. Osso- 
lińskiego, Lipowej, Cegielnianej, 
Siennej, Jordanowickiej, Pias- 
kowej oraz Okrężnej.

W zakres prac wejdzie nie tyl-
ko wykonanie samej nawierzchni, 
ale także wybudowanie odwod-
nienia i oświetlenia ulicznego 
na każdej z dróg. Według zapi- 
sów w dokumentach projekty 
mają być gotowe w maksymal-
nie 300 dni od dnia podpisania  
umowy z wykonawcą. [SD]

Drogi do przebudowy

Kolejna edycja pruszkowskiego 
budżetu obywatelskiego

 Ewelina Latosek 

P R U S Z KÓ W
Od poniedziałku,  
5 lutego, można składać 
wnioski do kolejnej edycji 
budżetu obywatelskiego 
w Pruszkowie. Tym razem 
do rozdysponowania na 
pomysły mieszkańców  
jest ponad 1,2 mln zł. 

T o już trzecia edycja 
pruszkowskiego bu-
dżetu partycypacyj-
nego. Pomysł, aby 

o przeznaczeniu części budżetu 
miasta zdecydowali bezpośrednio 
mieszkańcy od samego początku, 
już od pierwszej edycji cieszył się 
dużą popularnością i zaintereso-
waniem. Nie inaczej ma być w tym 
roku. Wnioski, które przejdą we-
ryfikacje formalną, a następnie 
zostaną wybrane w głosowaniu, 
trafią do realizacji w 2019 r. 

Czas na zgłaszanie własnych 
propozycji do budżetu obywatel- 

skiego upływa 9 marca. Jak to zro-
bić? – W budżecie partycypacyj-
nym może uczestniczyć każdy 
mieszkaniec Pruszkowa. Pro-
jektodawcą nie musi być nawet 
mieszkaniec Pruszkowa. Popierać 
projekty i głosować w budżecie 
obywatelskim mogą osoby posia-
dające czynne prawo wyborcze 
na terenie Pruszkowa. Głosować 
i zgłaszać projekty mogą też osoby 
niepełnoletnie, które mają ukoń-

czone 14 lat. W takim przypadku 
konieczna jest zgoda opiekuna 
prawnego – informuje prusz-
kowski urząd miasta. 

Każdy wniosek musi być po-
party 30 podpisami mieszkań-
ców. Trafi on następnie pod 
lupę komisji, która zweryfikuje 
jego poprawność. Sprawdzi m.in. 
czy kwota potrzebna na realiza-
cję nie jest zbyt duża, czy pomysł 

może być wdrożony przez miasto 
itd. Kolejny krok to głosowanie. 
Rozpocznie się ono 26 maja i po-
trwa do 24 czerwca, a już 9 lipca 
pruszkowianie poznają wyniki. 

Jest jeszcze jedna ważna data. 
W najbliższą sobotę, 3 lutego, opu-
blikowany zostanie podział miasta 
na obszary, wraz z kwotami przy-
padającymi na daną część. Podob-
nie jak w poprzednich edycjach 
Budżetu Obywatelskiego będzie to 

siedem odrębnych stref: obszar I, 
Gąsin; obszar II, Bąki i Żbików; 
obszar III, Tworki i Malichy; ob-
szar IV, Ostoja; obszar V, centrum; 
obszar VI, Wyględówek; obszar 
VII, os. Prusa. 

W ubiegłorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego zwyciężyły 
pomysły budowy m.in. wielofunk-
cyjnego boiska, świetlicy osiedlo-
wej, bezpiecznych przejść dla 

pieszych, placu zabaw. Część 
z nich została już zrealizowana. 
A dlaczego warto się zaangażo-
wać i zgłaszać swoje propozy-
cje? – Budżet obywatelski służy 
wszystkim grupom mieszkań-
ców, organizacjom pozarządowym 
i lokalnym władzom. Mieszkań-
cy zmieniają postrzeganie swojej 
roli w procesie decyzyjnym oraz 
zaczynają dostrzegać swoje wła-
sne interesy, chętniej włączają się 
w działania organizacji społecz-
nych. Samorząd lokalny i miesz-
kańcy uczą się porozumiewać 
w kwestii priorytetów budżeto-
wych, co w konsekwencji sprzy-
ja budowie społecznej spójności, 
zgody i przejrzystości działania 
władz, które dzięki lepszemu roz-
poznaniu potrzeb mieszkańców 
będą mogły podejmować lepsze 
decyzje – zaznacza zespół ds.  
budżetu obywatelskiego. 

Szczegółowe informacje na ten 
temat dostępne są na stronach 
pruszkow.pl i budzet-obywatel-
ski.ehost.pl. 
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Policjanci podczas działań „SMOG” 
kontrolowali, czy układ wydechowy 
pojazdu nie powoduje nadmiernego 
zadymienia, sprawdzali sprawność 
układów: kierowniczego, hamulco-
wego i zawieszenia oraz to czy po-
jazdy nie emitują toksycznych spalin. 
– Kierujący, których pojazdy nie spełnią 

wymogów określonych przepisami pra-
wa, muszą się liczyć z utratą dowodu 
rejestracyjnego, który zostanie zwró-
cony dopiero po usunięciu usterki. Pod-
czas tych działań na terenie powiatu 
pruszkowskiego policjanci dokonali 
55 kontroli pojazdów i zatrzymali je-
den dowód rejestracyjny – zaznacza 

podkom. Kańka. Jeszcze więcej aut 
sprawdzono w Grodzisku. – Podczas 
tych działań na terenie powiatu grodzi-
skiego policjanci wykonali 63 kontrole 
pojazdów, podczas których zatrzyma-
li 4 dowody rejestracyjne – informuje 
Sławomir Janowiec z Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku. [Red.] 

R E G I O N

Policjanci też walczą 
ze smogiem

P R U S Z KÓ W
Budynek Urzędu 
Miasta w Pruszkowie 
przejdzie dawno 
zapowiadaną 
termomodernizację. 
Sprawdźcie jakie prace 
zostaną przeprowadzone. 

O tym, że inwestycja 
jest w planach pi-
saliśmy już w mar-
cu 2016 r. Obecnie 

plany te zaczynają się urzeczy-
wistniać. Pruszkowski ma-
gistrat ogłosił przetarg na ter-
momodernizację budynku przy 
ul. Kraszewskiego, a tym sa-
mym poszukuje wykonawcy, 
który zajmie się przeprowa-
dzeniem tego zadania. 

Zakres prac jest dość szeroki. 
Przede wszystkim cały budynek 
zostanie docieplony, stolar-
ka okienna i drzwiowa będzie 
wymieniona, a instalacja cen-
tralnego ogrzewania wyregulo-
wana. Planuje się też usunięcie 
balkonów oraz przebudowę 
wejścia głównego i rozbudowę 

wejścia bocznego o wiatrołap 
wraz z przebudową pochylni 
dla osób niepełnosprawnych. 

Wokół obiektu pojawi się 
nowe ogrodzenie z funda-
mentami i cokołami. Kolejne 
prace będą dotyczyć remon-
tu piwnic i czterech pomiesz-
czeń na trzecim piętrze. W cza-
sie prac wszystkie wejścia do 
budynku zostaną zabezpie-
czone daszkiem ochronnym, 
a rusztowania zostaną po-
kryte siatką ochronną w ce-
lu zminimalizowania uciąż-
liwości związanych z praca-
mi remontowymi.

Ponadto na budynku za-
montowany zostanie zegar 
i szyld. – Projekt zakłada za-
montowanie dodatkowych 
elementów dekoracyjnych 
na frontowej elewacji w skład, 
których wchodzi herb miasta 
Pruszkowa, zegar oraz napis. 
Na elewacji od strony ul. Kra-
szewskiego projektuje się de-
koracyjne oświetlenie elewa-
cyjne – czytamy w dokumenta-
cji projektowej. [SD]

Termomodernizacja 
urzęduBanaszek opuszcza PZKol

 Anna Zwolińska 

KO L A R S T W O
Dariusz Banaszek złożył 
rezygnację z funkcji 
prezesa Polskiego 
Związku Kolarskiego. 
Czy ta decyzja uspokoi 
burzę szalejącą nad 
Związkiem?

D ecyzja moja podyk-
towana jest dobrem 
dla mnie najwyż-
szym, cenniejszym 

niż moje dobro osobiste – do-
brem kolarstwa. Jednocześnie 
pragnę podkreślić, iż nie po-
czuwam się do winy w zakresie 
przypisywanym mi przez Mi-
nistra Sportu i Turystyki. Moja 
ciężka praca rzecz kolarstwa 
będzie kontynuowana na przez 
zarząd, wybrany przez środowi-
sko zgodnie z prawem – czytamy 
w oświadczeniu jakie 26 stycz-
nia wydał Banaszek.

Zarząd Polskiego Związku Ko-
larskiego uznał decyzję Banaszka 
za honorową i zapowiedział kon-
tynuację podjętych przez niego 

działań w wydanym tego samego 
dnia oświdczeniu. – Wierzymy, że 
pan Dariusz Banaszek nadal bę-
dzie aktywnym członkiem środo-
wiska kolarskiego, działającym 

od wielu lat na jego rzecz – za-
znaczył Związek.

Afera w PZKol zaczęła się od 
zwolnień trenerów Andrzeja 
Piątka, Andrzeja Tołomanowa 

i Marka Leśniewskiego. Później 
z fi nansowania Związku wyco-
fał się sponsor fi rma CCC. Oli-
wy do ognia dolała informacja 
o aferze obyczajowej w PZKol. 
Z doniesień wynikało, że jeden 
z działaczy wykorzystywał sek-
sualnie zawodniczki. W efekcie 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
zarządziło wstrzymanie fi nanso-
wania PZKol oraz zażądało dy-
misji, nie tylko prezesa Dariusza 
Banaszka, ale całego zarządu. 
Prezes PZKol nie chciał podać się 
do dymisji. Ostatecznie dele-
gaci PZKol na nadzwyczajnym 
zjeździe w Pruszkowie podjęli 
decyzję, że to właśnie Banaszek 
będzie stał na czele Związku.

Wiele wskazuje na to, że pro-
kuratorskie śledztwo, które zo-
stało wszczęte w sprawie nad-
użyć oraz wyrządzenia w mieniu 
związku „szkody majątkowej 
o wielkich rozmiarach” a tak-
że  komornik, który „zapukał” 
do drzwi związku sprawiły, że 
Banaszek postanowił odejść ze 
stanowiska. Pozostaje jednak 
pytanie czy to uspokoi burzę, 
która szaleje w PZKol. 
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STAROSTA 

MAKSYM GOŁOŚ
ZAPRASZA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

NA KONGRES

10 lutego 2018, godz. 10:00
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego 

w Pruszkowie, ul. Drzymały 30

Na spotkaniu omówimy 
m. in. możliwości pozyskania środków 
finansowych oraz zasady wyboru ofert 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121) 
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, 
ul. Szkolna 2a  na tablicy ogłoszeń  wykazu w którym prze-
znaczył do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy lokal 
użytkowy w  piwnicy budynku szkoły podstawowej w Raszynie 
przeznaczonego na magazyn materiałów elektrycznych.  

Wykaz został wywieszony z dniem  23.01.2018 roku.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni. 

Ogłoszenie

R E G I O N
Krajowa Administracja 
Skarbowa nie odpuszcza 
sprzedawcom z Wólki 
Kosowskiej. Po kolejnej 
kontroli zarekwirowano 
45 tys. podróbek. Wartość 
towaru to 3,5 mln zł. 

D o tego, że kontrole
towaru w Wólce Ko-
sowskiej kończą się 
odkryciem i zare-

kwirowaniem podróbek już się 
przyzwyczailiśmy. W takcie ostat-
niej kontroli z centrum handlo-
wego zarekwirowano aż 45 tys. 
sztuk podrobionego towaru. Były 

to kosmetyki, odzież, zabawki. Te 
ostatnie nie posiadały wymaga-
nego oznaczenia CE, które gwa-
rantuje, że produkt i materiały 
z jakiego go wyprodukowano 
spełnia unijne wymogi doty-
czące zdrowia, bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska.

– Funkcjonariusze Krajowej 
Administracji Skarbowej, za-
trzymując podrobione towary, 
chronią nie tylko własność inte-
lektualną producenta, ale przede 
wszystkim zdrowie konsumen-
tów. Wiele z tych towarów pro-
dukowanych jest bez żadnej 
kontroli i nadzoru. Niejedno-
krotnie nie spełniają również 

Kolejny nalot na Wólkę Kosowską
norm bezpieczeństwa i mogą 
być groźne dla zdrowia, a nawet 
życia użytkownika. Najczęściej 
podrabiane są artykuły odzieżo-
we, obuwie, kosmetyki, zabawki 
oraz produkty lecznicze, dlate-
go nasze działania będą konty-
nuowane – powiedział Robert 
Antoszkiewicz, dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej w War-
szawie Robert Antoszkiewicz.

Zatrzymane osoby odpowie-
dzą za wprowadzenie do obro-
tu przedmiotów z podrobionymi 
znakami towarowymi. Grozi im 
za to grzywna, kara ogranicze-
nia wolności lub kara pozbawie-
nia wolności do pięciu lat. [AZ]
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W ramach cyklu „Rozmowy o dobrym 
mieście” Podkowę Leśną odwiedzi zna-
ny pisarz i dziennikarz Filip Springer. 
Springer to autor książek o architek-
turze i często nieładzie przestrzennym 
polskich miast. Jego książka reporter-
ska „Miedzianka. Historia znikania” zna-
lazła się w finale Nagrody Literackiej 

Nike, Nagrody Literackiej Gdynia i Na- 
grody im. Ryszarda Kapuścińskiego.  
Była także nominowana do nagrody  
za Książkę Historyczną Roku, Środ- 
kowoeuropejskiej Nagrody Literac-
kiej Angelus i Nagrody Polskiego To-
warzystwa Wydawców Prasy. W 2012  
roku ukazała się jego druga książka  

„Źle Urodzone. Reportaże o architek- 
turze PRL-u”. Autor współpracował  
m.in. z PWSTiF w Łodzi, Amnesty 
International Polska, Greenpeace 
Polska. Spotkanie z Filipem Springe- 
rem odbędzie się w sobotę 17 lutego  
o godz. 16.00 w Pałacyku Kasyno  
w Podkowie Leśnej. Wstęp wolny. [Red.] 

P O D K O W A  L E Ś N A

Spotkanie z Filipem 
Springerem

PSE konsultuje plany 
rozwoju, w tym linię 400 kV
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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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

miasta Pruszkowa - Anielin – przy ulicy Kościuszki”.
Wyłożenie projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od 12 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. Projekt planu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w ww. terminie 
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa 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 19 lutego 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:00.
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar IV”.
Wyłożenie projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od 12 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. Projekt planu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w ww. terminie 
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa 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 19 lutego 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.
gmina.pl/ patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018. 
Uwagi do 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 26 marca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta, 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 2017 r. poz. 1405 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 26 marca 2018 r.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta 
Miasta Pruszkowa zostanie zamieszczone na stronie internetowej  
http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego 
ROK 2018 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
 mgr Jan Starzyński

OgłoszenieChcą budowy pomnika na 
100-lecie niepodległości

P R U S Z KÓ W
Starostwo powiatowe  
w Pruszkowie zainicjowało 
działania na rzecz budowy 
pomnika upamiętniającego 
przypadającą w tym roku 
setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Z apelem w tej sprawie 
starosta pruszkowski, 
Maksym Gołoś, wystą-
pił publicznie podczas 

ubiegłorocznych uroczystości 
z okazji 11 listopada. – Patrząc 
w przyszłość, za rok o tej porze 
będziemy świętować setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Chciałbym, żebyśmy 
przez ten rok wykorzystali każdą 
nadarzającą się szansę, żeby po-
kolenia, które przyjdą po nas, tak 
dobrze pamiętały o Odzyskaniu 
Niepodległości i czym jest nie-
podległość tak jak my tutaj dzi-
siaj. Zwracam się tutaj do Was 
wszystkich Państwa i do Pana 

Prezydenta Jana Starzyńskie- 
go przede wszystkim o to, abyś- 
my zrobili co w naszej mocy, aby 
w Pruszkowie powstał pomnik 

Czynu Niepodległościowego, ma-
my na to rok – mówił wówczas.

Uchwałę w sprawie budowy 
monumentu jeszcze w zeszłym 

roku przyjęli radni powiatowi. 
Pruszkowska rada miasta nie zaję-
ła jeszcze stanowiska. – Przewod-
niczący rady Krzysztof Biskupski, 

przyjmując złożoną przez staro-
stę propozycję projektu uchwa-
ły w tej sprawie, zapowiedział 
przekazanie jej do odpowiedniej 

komisji i poddanie pod głosowa-
nie podczas sesji zaplanowanej na  
14 grudnia 2017 roku. Tak się nie-
stety nie stało i rada miasta nie 
wyraziła swojego stanowiska w tej 
sprawie. Punkt dotyczący inicja-
tywy budowy pomnika nie znalazł 
się również w porządku sesji za-
planowanej na 1 lutego 2018 roku  
– informuje Rafał Pszczółkowski 
ze starostwa powiatowego.

Jak dodaje, odpowiedź na ideę 
budowy pomnika najszybciej 
podjęły lokalne organizacje kultu-
ralne i patriotyczne, które widzą 
zarówno potrzebę wzniesienia 
takiego miejsca w przestrzeni 
Pruszkowa, jak i potrzebę god-
nego uczczenia 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości.

Na razie nie wiadomo jesz-
cze jak miałby wyglądać monu-
ment, ani gdzie mógłby stanąć. 
Wiadomo jednak, że realizację 
przedsięwzięcia od strony finan-
sowej wesprzeć ma Ministerstwo  
Obrony Narodowej. [Red.]
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R E G I O N
Spółka Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 
ogłosiła konsultacje 
projektu „Planu rozwoju 
w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na 
energię elektryczną na lata 
2018-2027.”. W dokumencie 
uwzględniono budowę  
linii wysokiego napięcia  
z Kozienic do Ołtarzewa.

P PSE S.A. pełniące na 
terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej funkcję 
Operatora Systemu 

Przesyłowego Elektroenerge-
tycznego (OSP), poddają pod 
konsultacje projekt Planu roz-
woju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrze-
bowania na energię elektryczną 
na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). 
Strategicznym celem PSE jest 
budowa sieci szkieletowej opar-
tej na napięciu 400 kV, która 
będzie zdolna do adaptacji pla-
nowanych scenariuszy rozwo-
ju KSE, w tym w szczególności 

rozwoju sektora wytwórcze-
go. Wartość zaplanowanych 
w perspektywie dziesięciolet-
niej inwestycji szacowana jest 
na blisko 13 mld zł – czytamy 
w komunikacie spółki.

Termin zakończenia budowy 
linii 400 kV z Kozienic do Oł-
tarzewa, która miałaby prze-
chodzić przez gminy naszego 
regionu, wyznaczono na 2028 r.

Do dokumentu można zgła-
szać uwagi do 13 lutego. – Wnio-
ski należy przekazać na adres 
poczty elektronicznej: konsul-
tacje-PRSP@pse.pl lub złożyć 
w siedzibie PSE S.A. w Departa-
mencie Rozwoju Systemu, przy 
ul. Warszawskiej 165, 05-520 Kon-
stancin-Jeziorna lub przesłać li-
stownie na ww. adres siedziby 
PSE S.A. (Departament Rozwoju 
Systemu). W zależności od wybra-
nej formy komunikacji w tytule 
wiadomości lub na kopercie na-
leży dopisać: „Konsultacje pro-
jektu Planu rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną na lata 2018-2027 
– informuje PSE. [Red.]

Realizację przedsięwzięcia od strony 
finansowej wesprzeć ma Ministerstwo 
Obrony Narodowej. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie działający 

z upoważnienia Wójta Gminy 
Nadarzyn zawiadamia, 

że na szkolnych i urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach internetowych 

urzędu-www.nadarzyn.pl (BIP) został 
zamieszczony wykaz pomieszczeń 

przeznaczonych do oddania w najem 
mieszczących się w Szkole Podstawowej 

im. Witolda Doroszewskiego  
w Nadarzynie,ul.Sitarskich 4,

05-830 Nadarzyn

O T R Ę B U S Y
Szkoła Podstawowa 
w Otrębusach została 
laureatem konkursu 
„Edukator na Mazowszu”. 
Ponadto wyróżniono dwoje 
jej nauczycieli – Arkadiusza 
Młyńskiego (zdobywca 
głównej nagrody)  
i Wiolettę Łęgowską.

Edukator na Mazowszu 
to konkurs dla kreatyw-
nych szkół i nauczycie-
li, zorganizowany przez 

Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. Udział w nim brały 
szkoły, które stwarzają przestrzeń 
kreatywnego rozwoju ucznia  
poprzez upowszechnienie kul-
tury oraz nauczyciele cechujący 
się wyobraźnią i pomysłowością 
w prowadzeniu lekcji i zajęć, 
a także posiadający umiejęt-
ności inspirowania uczniów ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień kulturowych.

Wyróżnienie w kategorii „Kre-
atywna szkoła podstawowa” 
otrzymała Szkoła Podstawowa 

im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Otrębusach! – To zaszczyt dla 
nas, że podejmowane przez szko-
łę inicjatywy edukacyjno-wycho-
wawcze są wysoko oceniane przez 
organizatorów różnego rodzaju 
konkursów. W swoim dorobku 
posiadamy już 18 certyfikatów 
poświadczających jakość naszej 
pracy w różnych dziedzinach oraz 
szereg wyróżnień i podziękowań 
– mówi dyrektor szkoły Urszu-
la Wojciechowska. – Gratulu-
ję wszystkim moim wspaniałym 
i niezmiernie kreatywnym Na-
uczycielom, którzy nieustająco 
przyczyniają się do zdobywania 
kolejnych nagród i wyróżnień. 
Przekazuję Państwu moje ogrom-
ne wyrazy szacunku – dodaje.

Nauczyciele z Otrębus również 
zostali laureatami konkursu. Na-
uczyciel informatyki Arkadiusz 
Młyński (patrz zdjęcie – dolna 
część) został zwycięzcą i otrzymał 
tytuł „Kreatywnego nauczycie-
la szkoły podstawowej”. Wyróż-
nienie w tej kategorii otrzymała 
też nauczycielka świetlicy Wio-
leta Łęgowska. [SD]

Otrębusy wyróżnione 
edukacyjnie!

br
w

in
ow

.p
l



Piątek, 2 LUTEGO 2018

W I A D O M O Ś C I 11P R O M O C J A

Raszyn, dnia 1 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
• części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej

• części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I 

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
ze zm.) oraz uchwały Nr X/94/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi  
i ul. Willowej, w wyniku Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r., zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych 
we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej, w granicach oznaczonych na rysunku planu, które obejmują:

- zachodnią część działki nr ew. 208/8, działkę nr ew. 142/10, wschodnią część działki nr ew. 142/11, zachodnią część działek nr ew.: 
142/12 i 144/12, wschodnie części działek nr ew.: 146/6, 146/7 i 146/11, działkę nr ew. 146/10, zachodnią część działki nr ew. 146/17 
oraz środkowe części działek nr ew.: 148/4, 148/5, 205, 153/1, 155/1 i 157/8 w obrębie Falenty Nowe,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 lutego do 16 marca 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 15.00, 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
ze zm. ) oraz uchwały Nr VIII/62/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej, 
zmienionej uchwałą Nr XXVI/255/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/15 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej, w wyniku Rozstrzygnięcia Nadzorczego 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej  
i ul. Wspólnej – część I, w granicach oznaczonych na rysunku planu, które obejmują:

- działki nr ew.: 64/3 i 64/1 w obrębie Janki, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 lutego do 16 marca 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 16.00, 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowym może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
30 marca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektami planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając 
możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi  
i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii 
Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r. Uwagi i wnioski powinny 
zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.  
  

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

 mgr Michał Kucharski

OgłoszenieOgłoszenie

 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

W ramach projektu zostanie 
wybudowany parking na 
114 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, 

w tym 5 z nich będzie przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce - 
do ładowania samochodów elektrycznych. 
Dodatkowo powstanie zadaszona wiata na 
45 miejsc rowerowych, z których na 2 sta-
nowiskach będzie możliwość ładowania ro-
werów elektrycznych.

Na parkingu zostanie zamontowany „sys-
tem monitorowania zajętości”, który przy 
wjeździe będzie informował o liczbie wolnych 

miejsc postojowych. Całość będzie oczywiście 
oświetlona i monitorowana. Teren zostanie 
również uzupełniony o 16 ławek miejskich, 
w tym 4 z możliwością indukcyjnego łado-
wania telefonów (zasilanie fotowoltaiką).

Wartość całego projektu wyniesie pra-
wie 1,5 mln zł. Inwestycja ta jest kontynu-
acją I etapu budowy parkingów „Parkuj 
i Jedź” na terenie gminy Michałowice, któ-
ry jest realizowany w partnerstwie z Prusz-
kowem i Piastowem. Parking w Regułach 
powstanie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020. 

Gmina Michałowice otrzyma dokładnie 1 164 082,58 zł unijnego do� nanso-
wania na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” w Regułach, który powstanie w są-
siedztwie przystanku kolejki WKD oraz urzędu gminy. 30 stycznia br. umowę 
w tej sprawie podpisali wicemarszałek sejmiku województwa mazowieckiego, 
Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. 

„Parkuj i jedź” - blisko 1,2 mln zł 
unijnego dofi nansowania

Urząd Gminy Michałowice zatrudni:
• podinspektora ds. gospodarki komunalnej,
• podinspektora ds. ochrony środowiska,
• podinspektora ds. drogowych 
Szczegóły ogłoszeń o naborach na stronie www.bip.michałowice.pl w zakładce oferty pracy

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 29 stycznia 2018 r.

WÓJT GMINY NADARZYN  
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

 Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
Pl. Poniatowskiego 42; 05-830 Nadarzyn 

na czas określony 4 lata
1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie wyższe humanistyczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów prawa o 
szkolnictwie wyższym, 

b. polskie obywatelstwo,
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f. staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności 

kulturalnej lub co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;
2. Wymagania dodatkowe:

a. studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kierowanie NOK zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XX/404/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 
2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/59/99 Rady  Gminy Nadarzyn w sprawie utworzenia Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury w Nadarzynie oraz zatwierdzenia statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 48, poz. 1317).

4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys i list motywacyjny,
b. koncepcja funkcjonowania NOK,
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d. kserokopie zaświadczeń, dyplomów i in. poświadczających ukończenie kursów, szkoleń itp.
e. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem lub 

organizowaniem działalności kulturalnej lub na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
f. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 
g. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe,
h. kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
i. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
j. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku dyrektora ośrodka 

kultury.
5. Dodatkowe informacje:

a. wszystkie kserokopie powinny być własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
b. oświadczenia mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu;
c. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z adresem zwrotnym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, Kancelaria, pokój 100, z dopiskiem: Dotyczy konkursu na Dyrektora NOK 
w terminie do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  
terminu nie będą rozpatrywane. Informacji w sprawie konkursu udziela Zygmunt Laskowski – Z-ca Wójta Gminy 
Nadarzyn, tel. 22 729 81 85. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności 
instytucji w siedzibie NOK, Plac Poniatowskiego 42, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nadarzyn. Kandydaci, którzy po analizie 
dokumentów aplikacyjnych spełnią wymogi formalne,  zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 12 marca 2018 r.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej BIP (www.nadarzyn.eobip.pl) oraz na 
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy oraz tablicy informacyjnej NOK.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

(-) Zygmunt Laskowski



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 2 LUTEGO 2018

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

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku 
zatrudni księgową: 
vero-mona@wp.pl 

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

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem 
na weekendy 
509-683-032 

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

 ► Zatrudnię kierownika 
budowy z uprawnieniami bez 
ograniczeń na sieci sanitarne 
zewnętrzne, 601-304-833 

 ► Zatrudnię mężczyzn 
do produkcji wyrobów 
gumowych. Praca stała 
w Pruszkowie. 
Tel.: 22 728-25-00 

Zatrudnię 2 osoby do 
pracy w lokalu 
gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. 
kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed 
godzina 12 lub po 
godzinie 20). Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, 
pow. 122, działka 725 
- tel.: 518-276-329 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już 
od 5 500 zł/mkw., 
tel.: (22) 729-03-13 

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 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

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI 
DOJAZD I WYCENA 533-525-533 

Sprzedam

 ► Starocia i drobne meble. 
602-104-075 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, 
pielęgnacja. Usuwanie pni/karp 
frezarką. Tel. 661-880-661 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; agro-bio-
ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

Dam pracę

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

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Sokołów/k. Janek 
504-204-700 

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

 ► Praca w ochronie dla 
pracowników kwalifi kowanych. 
Dworzec Centralny. 
System 12-godzinny. 
Stawka 18,00 zł netto. 
Etat. Telefony: 668-914-732; 
725-500-079; 
601-072-731; 601-173-459 

 ► Przyjmę do pracy 
w sklepie spożywczo-
mięsnym od zaraz. 
507-430-591. Pruszków 

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

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

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C + 
E. Wymagana karta kierowcy, 
praca po kraju, weekendy 
w domu. Tel.: 798-365-748 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► 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 

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

12

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym.

502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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