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Rozpoczną od budowy przedszkola
 Seweryn Dębiński 

PA R Z N I E W
O tym, że w Parzniewie miał 
powstać kompleks szkolny 
informowaliśmy już kilka lat 
temu. Postanowiliśmy wrócić 
do tematu. Jak dowiedzieliśmy 
się, inwestycja nie trafi ła 
do szufl ady, a tylko opóźniła 
przez zmiany w oświacie. 
Budowa ma wystartować 
w przyszłym roku.

O biekt powstanie, ale nie 
za jednym zamachem. 
Pierwszym etapem bę-
dzie wybudowanie przed-

szkola z kuchnią i stołówką, następ-
nie ośmioklasowej szkoły podstawo-
wej, a w ostatniej fazie hali sportowej. 
Warto przypomnieć, że plany zwią-
zane z powstaniem kompleksu szkol-
no-przedszkolengo w Parzniewie 

sięgają 2012 r., kiedy to gmina Brwi-
nów nabyła działkę o powierzchni 3 ha 
zlokalizowaną przy ul. Przyszłości 
z przeznaczeniem na wybudowanie 
opisywanego obiektu. Następnie w lip-
cu 2015 r. zawarto umowę na wyko-
nanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej. Rok później gmina 
otrzymała potwierdzenie ostatecz-
ności decyzji pozwolenia na budowę. 
Niestety wkrótce okazało się, że cała 
inwestycja musi poczekać...

Wszystko przez zmiany w oświacie, 
a dokładniej chodzi o likwidację gimna-
zjów i zastąpienie ich ośmioklasowy-
mi szkołami podstawowymi. Wymusiło 
to m.in. wprowadzenie zmian w do-
tychczasowym projekcie kompleksu 
szkolno-przedszkolnego, głównie bu-
dynku, w którym znalazłaby się szkoła 
podstawowa, bo pierwotnie zaprojek-
towano szkołę dla sześciu roczników. 
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020202 W I A D O M O Ś C I

z kasy województwa mazowieckiego trafi do powiatów pruszkowskiego i grodziskiego  
z przeznaczeniem na modernizację dróg. Do powiatu pruszkowskiego trafi ponad 3,7 mln zł na 
ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach (inwestycja już 
zrealizowana). Dla powiatu grodziskiego przeznaczono ponad 3,2 mln zł na przebudowę ulic 
Nałkowskiej i Centralnej w w miejscowościach Radonie i Adamowizna.7
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Według założeń przedszkole  
w Parzniewie przyjmie pierwsze 
dzieci od 1 września 2020 r.

K O M O R Ó W
Biblioteka Publiczna  
w Komorowie zaprasza 
na spotkanie z Piotrem 
Horzelą, który opowie  
o swoim półtorarocznym 
pobycie na Antarktyce.

Gość komorowskiej 
placówki z podróżo-
wania uczynił sposób 
na życie. O tym, co 

widział i co przeżył potrafi też 
barwnie opowiadać. – W ciągu 
ostatnich lat mieszkałem półto-
ra roku w Polskiej Stacji Antark-
tycznej, podróżowałem przez pół 
roku po Ameryce Południowej 
oraz zakładałem i przez blisko 
dwa lata prowadziłem firmę 
w najmłodszym państwie świa-
ta, jakim jest Sudan Południo-
wy. Łącznie na wspomnianych 
kontynentach i w ich okolicach 
(wyłączając Europę) spędziłem 
blisko cztery lata. W tym cza-
sie zarówno podróżowałem, 
jak i pracowałem. Praca w tak 
odległych i różnych kulturowo 
miejscach, oprócz finansowa-
nia pobytu, dawała mi unikalną 

możliwość poznawania otaczają-
cych mnie ludzi z innej perspek-
tywy niż ta, którą można mieć 
podczas krótkich wypadów tu-
rystycznych. Poza pracą, sporą 
część czasu wykorzystałem na 
podróżowanie po bliższych i dal-
szych okolicach miejsc, w któ-
rych mieszkałem – mówi Piotr 
Horzela. – Z wyjazdów przywio-
złem niezliczoną ilość opowie-
ści, filmów oraz zdjęć – dodaje.

– Aparat fotograficzny ma za-
wsze przy sobie, ale stara się sły-
szeć więcej niż przez wizjer. Od  
2 lat przebywa w Polsce i prowa-
dzi prelekcje podczas których na 
tle zdjęć opowiada o ludziach, 
miejscach i swoich doświadcze-
niach. Niedawno zaczął prowa-
dzić kanał na YouTube o nazwie 
„Piotr Horzela - Opowiada” gdzie 
w cyklu „o Lesie” przybliża ta-
jemnice polskiej przyrody – in-
formują organizatorzy spotkania.

Okazja, aby obejrzeć mate-
riały z podróży i bezpośrednio 
porozmawiać z Piotrem Ho-
rzelą już 16 lutego w Bibliotece 
w Komorowie. Początek o godz. 
18.00. Wstęp wolny. [Red.]

Spotkanie z polarnikiem 
Piotrem Horzelą
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G R O D Z I S K  M A Z .
Na ostatniej sesji rady 
miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim przegłosowano 
wprowadzenie bezpłatnego 
transportu publicznego 
na dodatkowych liniach 
komunikacji miejskiej.  
Mowa o dwóch liniach,  
które miałyby dowozić 
pasażerów tzw. dużej  
kolei do dworca PKP.

P odczas zamknięcia 
podmiejskiej linii ko-
lejowej nr 447 rozpo-
częły się utrudnienia. 

Pociągi przestały jeździć, ale... nie 
we wszystkich miejscowościach. 
Na modernizowanym odcinku 

tylko w Grodzisku istnieje możli-
wość dojazdu do Warszawy pocią-
gami z dworca PKP. Ten przywilej 
stworzył też kilka problemów. 

Będą dodatkowe bezpłatne autobusy
poprzez wprowadzenie dodatko-
wych linii autobusowych.

Pomysł przegłosowano na ostat-
niej sesji rady miejskiej. – Inten-
cja jest taka, żeby zmniejszyć ruch 
w tych porach gdy jest szczyt do-
jazdu do kolei. Mamy ten problem, 
że skoro zatrzymuje się pociąg 
u nas to dużo osób dojeżdża do 
Grodziska. Jeden autobus będzie 
jeździł z Makówki przez Janinów, 
Kałęczyn, Adamowiznę i dalej do 
dworca. A drugi będzie obsługi-
wał rejon osiedla przy ul. Teligi, 
następnie Bairda – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego. 

Autobusy będą kursowały od  
6 do 8 i od 15 do 18. Dodatkowe linie 
maja ruszyć w marcu. [SD]

P I A S T Ó W
Piastowski magistrat 
szuka firmy, która zajmie 
się zagospodarowaniem 
wybranych terenów 
zielonych. W ramach 
zadania planowane  
są nasadzenia m.in.  
w parku im. Sokorskich  
oraz na zieleńcu przy  
ul. Warszawskiej.  

P iastów na modernizację 
zieleni otrzymał dużą 
dotację. Dzięki umowie 
z Narodowym Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej do miejskiej 

kasy trafiło prawie 5,5 mln zł do- 
finansowania. Pieniądze mają 
być przeznaczone na zagospo-
darowanie terenów zielonych 
w całym mieście. 

W ubiegłym roku piastowski 
magistrat rozpoczął poszukiwa-
nia firmy, która miała zająć się 
zagospodarowaniem terenów 
zielonych. Niestety nie udało 
się wybrać wykonawcy. Włodarz 
zdecydowali więc, że przetargi na 
poszczególne tereny będą ogła-
szane „na raty”. 

Na początku stycznia rozpo-
częły się poszukiwania firmy, 
która zajmie się zagospodarowa-
niem pl. Zgody, pl. Słonecznego 

Drugie podejście do terenów zielonych 

oraz zieleńca przy al. Tysiącle-
cia. Natomiast 6 lutego ogłoszo-
no przetarg na kolejne tereny 
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zielone. Obecnie piastowski 
magistrat poszukuje firm, które 
zajmą się nasadzeniami drzew  
w 13 kolejnych lokalizacjach. 
O jakie miejsca chodzi? Na liście 
znalazły się m.in. zespół par-
kowy przy 11 Listopada, park 
im. Sokorskich, park przy ulicy 
Kostki, zieleniec przy Warszaw-
skiej. Część nasadzeń zostanie 
wykonana wzdłuż ulic m.in. Sien-
kiewicza, Sowińskiego, al. Ty- 
siąclecia oraz Harcerskiej. 

Zwycięzca lub zwycięzcy 
(przetarg podzielony jest na 
kilka części) na wykonanie na-
sadzeń będą mieli czas do koń- 
ca października. [AZ]

Najważniejszy z nich to zatłoczone 
parkingi i okoliczne miejsca posto-
jowe przy wspomnianym dworcu. 
Jednak władze chcą to rozwiązać 

P R U S Z KÓ W
W szpitalu powiatowym  
na Wrzesienie 
w ubiegłym roku  
urodziło się 973 dzieci.  
To dużo więcej niż  
w roku poprzednim. 

I nformację o tym, że 
poród w lecznicy na 
Wrzesinie wybiera co-
raz więcej mieszkanek 

Pruszkowa i okolic podało sta-
rostwo powiatowe, któremu 
podlega placówka. – W Szpi-
talu na Wrzesinie rodzi się co-
raz więcej dzieci! Aż o 12 proc 
wzrosła liczba porodów w po-
równaniu roku 2017 i 2016, 
a już teraz w styczniu przy-
szło na świat 98 kolejnych po-
ciech. Dzięki rozwojowi szkoły 
rodzenia mamy nadzieję na 
to, że nadal coraz więcej 
mam będzie decydowało się 
na poród w naszym szpitalu 
powiatowym. Wszystkim szczę- 
śliwym rodzicom gratuluje- 
my! – zaznaczają przedstawi- 
ciele starostwa.

Szkołę rodzenia uruchomio- 
no na Wrzesinie w ubiegłym ro-
ku. Nauka w niej jest bezpłat- 
na. Zajęcia prowadzone są przez  
wykwalifikowaną kadrę z od-
działu ginekologiczno-położ- 
niczego i warszawskich szpi- 
tali położniczych. Do progra-
mu mogą zapisać się kobiety 
na przełomie 2 i 3 trymestru 
ciąży, które są zameldowane 
na terenie powiatu.

W ramach zajęć przyszli 
rodzice otrzymają szereg in-
formacji o ciąży, porodzie i ma-
cierzyństwie. W trakcie części 
praktycznej rodzice poznają 
ćwiczenia wzmacniające i re-
laksujące, które pomogą mło-
dym mamom. [Red.]

Blisko tysiąc małych 
mieszkańcowRozpoczną od budowy 

przedszkola
– Jesienią 2015 r. z hasłem likwi-
dacji gimnazjów i przywrócenia 
szkół podstawowych ośmiokla-
sowych wybory wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość. Byliśmy wtedy 
na końcowym etapie projekto-
wania, a niedługo potem otrzy-
maliśmy pozwolenie na budowę. 
Jednak nie uruchamialiśmy te-
matu budowy słysząc zapowie-
dzi o planowanych zmianach 
w systemie oświaty. Nie mogliśmy 
pozwolić sobie na rozpoczęcie bu-
dowy zbyt małej szkoły. Rzeczy-
wiście, w grudniu 2016 r. ustawa 
została przegłosowana w sejmie,  
a w styczniu 2017 r. podpisał ją pre-
zydent. Szybko zdecydowaliśmy 
o konieczności modyfikacji pro-
jektu i dostosowania planowanego 
budynku do nowych przepisów– 
mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów.

Główną zmianą jaką nale-
ży wprowadzić, to powiększe-
nie powierzchni budynku szkoły 

podstawowej. – Natrafiliśmy jed-
nak na problem taki, że na posia-
danej działce nie zapewnilibyśmy 
wymaganego wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej. 
Plan miejscowy dopuszcza zabu-
dowanie nieruchomości do pew-
nego poziomu i koniec. Więcej nie 
można... Dlatego rozpoczęliśmy 
rozmowy z Agencją Nieruchomości 
Rolnych, która posiada sąsiednie 
grunty i w lipcu minionego roku 

udało się nam uzyskać zgodę od 
ANR na powiększenie naszej dział-
ki szkolnej – zaznacza Kosiński.

Pod koniec stycznia wydzie-
lono dwie działki. Jedną z nich 
gmina może nabyć nieodpłat-
nie, drugą musi kupić od ANR. 
Finalizacja tej transakcji ma na-
stąpić w ciągu kilku tygodni. Ma-
jąc zapewniony dodatkowy grunt 

gmina zleciła aktualizację do-
kumentacji projektowej budo-
wy kompleksu szkolnego. Zatem 
powstaje główne pytanie: kiedy 
rozpocznie się budowa? Najpierw 
powstanie przedszkole wraz ze 
skrzydłem kuchni i stołówki oraz 
potrzebną infrastrukturą w po-
staci m.in. placu zabaw, dojaz-
dów czy miejsc parkingowych. 
Pieniądze na aktualizację do-
kumentacji zostały zarezerwo-

wane w tegorocznym budżecie 
gminy. Przetargu na budowę 
przedszkola należy spodziewać 
się wiosną przyszłego roku. Od 
tego jak szybko uda się go roz-
strzygnąć będzie zależał dokładny 
czas rozpoczęcia prac budowla-
ny. Według założeń przedszkole 
w Parzniewie przyjmie pierwsze 
dzieci od 1 września 2020 r.

Następnie siły zostaną skiero-
wane na powstanie szkoły pod-
stawowej. – Przedszkole zaczyna 
funkcjonować, przyjmujemy 3-lat-
ki i 4-latki, które będą do niego 
uczęszczać do szóstego roku życia. 
Oznacza to, że najpóźniej po kolej-
nych trzech latach musimy mieć 
tutaj szkołę z salą wielofunkcyjną na 
zajęcia gimnastyczne. Wtedy dzie-
ci przejdą płynnie z przedszkola 
do szkoły podstawowej. To termin 
bezpieczny, zupełnie bez zagroże-
nia – wyjaśnia burmistrz Brwino-
wa. – W kolejnym etapie musimy 
wybudować halę sportową, któ-
ra powinna być gotowa najpóźniej 
przed kolejnym etapem eduka- 
cji, tj. rozpoczęciem nauki dzieci 
w klasie IV. W naszym projekcie 
przewidzieliśmy również budo-
wę boisk wielofunkcyjnych z bież-
niami lekkoatletycznymi – dodaje.

Docelowy kompleks złożony 
z przedszkola, szkoły podstawo-
wej, hali sportowej i boisk spor-
towych będzie kosztował około 
40 mln zł.
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Specyfi ką tej hali jest dyscyplina podnoszenia ciężarów. Robimy to w porozumieniu z Polskim 
Związkiem Podnoszenia Ciężarów. Poprzez swój udział, to oni dali nam taki dodatkowy element, 
który był oceniany przez ministra sportu, kiedy udzielano nam dotacji na budowę hali. Tam 
będą trenować „poważni” sportowcy. Jest też pomieszczenie dla sekcji boksu. Znajdzie się tam 
pełnowymiarowy ring bokserski – o nowo powstającej hali sportowej w Raszynie mówi Andrzej Zaręba, wójt gminy. 

03030303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 03030303Piątek, 9 LUTEGO 2018 

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

Taneczne zmagania w Pruszkowie
T A N I E C

Już w najbliższy weekend 
w Pruszkowie odbędzie 
się Ogólnopolski Festiwal 
Tańca „Mazovia Open 
2018” organizowany 
przez Centrum Tańca 
i Ruchu Dance Imperium. 

H ala Międzyszkol-
n e g o  O ś ro d k a 
Sportu przy Go-
mulińskiego 4 na 

dwa dni wypełni się młodymi 
adeptami tańca. Wszystko za 
sprawą Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Tańca „Mazovia Open 
2018”, w którym udział weźmie 
aż 500 tancerzy. 

– Nasze pokazy to prezentacja 
wielu form i stylów tańca. Emo-
cje i energia w każdym ruchu, 
muzyka, kostiumy oraz premie-
rowe choreografi e to powody, 
dla których każdy miłośnik 

tańca powinien być tego wieczo-
ru z nami – zaznaczają Amelia 
i Jacek Grabowscy organizato-
rzy festiwalu. 

10 lutego od godz. 9.00 do 
godz. 21.00 będzie można po-
dziwiać zmagania par w tań-
cu towarzyskim w ramach 
współzawodnictwa sportowe-
go Federacji Tańca Sportowe-
go. Na parkiecie zaprezentują 
się tancerze tańca towarzy-
skiego w kilku kategoriach 
wiekowych i dwóch stylach 
tanecznych (latyno-amery-
kańskim i standardowym). Dru-
giego dnia festiwalu (11 lutego) 
od godz. 10.00 będzie można 
podziwiać tancerzy prezen-
tujących swoje umiejętności 
w tańcach nowoczesnych. Tu 
szykuje się rywalizacja zespo-
łów w stylach Hip-Hop, Jazz, 
Show Dance w czterech katego-
riach wiekowych. Do zdobycia 

będzie Puchar Starosty Prusz-
kowskiego. – To impreza pełna 
energii i radości, a do tego po-
pularyzuje taniec wśród dzieci 
i młodzieży, a nawet seniorów 
– w uniwersalny sposób łączy 
pokolenia wokół tej niezwy-
kłej i ponadczasowej pasji. 
Niech energia turnieju udzieli 
się nie tylko jego uczestnikom, 
ale i wszystkim mieszkańcom 
powiatu – zaznacza Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. 

To jednak nie koniec. Na 
godz.18.00 odbędzie się Gala 
Wieczorna gdzie zaprezentują 
się lokalni tancerze CTiR „Dan-
ce Imperium”, którzy przygo-
towali na tę okazję specjalne 
pokazy w premierowych cho-
reografi ach tanecznych. Dar-
mowe zaproszenia na niedzielne 
pokazy do odebrania w recepcji 
„Dance Imperium przy ul. Ant-
ka 7 w Pruszkowie. [AZ] 

WKD zamknęła konkurs 
na przystanki

R E G I O N
Na początku 2016 r. 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa ogłosiła 
konkurs na opracowanie 
koncepcji architektonicznej 
obiektów małej 
architektury oraz 
elementów informacji 
wizualnej dla peronów. 
Ale... postępowanie 
zostało zamknięte. 
Dlaczego? 

C elem konkursu by-
ło uzyskanie najlep-
szej, pod względem 
architektonicznicz-

nym, funkcjonalnym i użytko-
wym, koncepcji obiektów małej 
architektury i elementów infor-
macji wizualnej peronów War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
Zgodnie z zasadami uczestnik, 
który wygra miał zostać zapro-
szony do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. I tak 
też się stało. Miejsce pierwsze 
i nagrodę w wysokości 25 tys. zł 
otrzymał zespół autorski w skła-
dzie: Konrad Basan, Pweł Da-
dok i Maria Roj (za pracę nr 13 
– przyp. red.). Za zdobycie dru-
giego miejsca wręczono 20 tys. zł,
a za trzecie 10 tys. zł. Jednak to 
tylko część kosztów jakie musia-
ła ponieść WKD przy organiza-
cji tego konkursu.

Ale wszystkie wysiłki po-
szły na nic, bowiem na stronie 
WKD pojawiła się informacja 
o zamknięciu konkursu. Prze-
woźnik wskazał powód. – Roz-
bieżność stanowisk pomiędzy 
stronami uczestniczącymi 
w negocjacjach dotyczacych 
postanowień przyszłem umo-
wy w zakresie warunków reali-
zacji zadania – czytamy. 

Skontaktowaliśmy się z prze-
woźnikiem i poprosiliśmy o roz-
winięcie tej kwestii. Co dokład-
nie zaważyło o zamknięciu postę-
powania? – Warunki udzielenia 
zamówienia obejmowały nie tyl-
ko ogólne postanowienia zapisa-
ne w regulaminie konkursu, ale 
także m.in. szczegółowe uwagi 
sądu konkursowego, sformuło-
wane podczas prowadzonej pro-
cedury oceny każdej ze złożonych 
prac i przekazane do wiadomo-
ści podczas ogłoszenia wyników 
i dyskusji pokonkursowej (o czym 
regulamin również stanowił) – 
powiedział nam Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 

W czym tkwił problem, że 
obydwie strony nie potrafi ły zna-
leźć „wspólnego języka”? – Naj-
istotniejszy problem był zwią-
zany z możliwością spełnienia 
oczekiwań i sugestii zgłoszo-
nych względem zwycięskiej 
pracy podczas dyskusji pokon-
kursowej przez mieszkańców 
i pasażerów. Elastyczność po-
tencjalnego wykonawcy w moż-
liwości spełnienia oczekiwań 
okazała się ograniczona – od-
powiada Kulesza. 

Spytaliśmy też czy projekt 
trafi  do szufl ady i nie będzie 
już realizowany. Ale przewoź-
nik uspokaja, że tak się nie sta-
nie. W niedalekiej przyszłości 
WKD zamierza przygotować 
dokumentacje projektową do-
tyczącą właśnie obiektów małej 
architektury i elementów in-
formacji wizualnej. – Postę-
powanie zostało zakończone 
i projekt nie będzie realizo-
wany w oparciu o zwycięską 
pracę. Nie rezygnujemy jed-
nak z realizacji przedsięwzię-
cia związanego z modernizacją 
elementów małej architektury 
przystankowej WKD i jej naj-
bliższego otoczenia. W najbliż-
szym czasie zamierzamy podjąć 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej spo-
rządzenia projektu architek-
tonicznego obiektów małej 
architektury oraz elementów 
informacji wizualnej dla pero-
nów WKD, które będzie realizo-
wane na podstawie dostępnych 
i uzgodnionych procedur prze-
widzianych w Prawie Zamó-
wień Publicznych – wyjaśnia 
rzecznik WKD. [SD]

Gdzie są miliony od MPWiK? 
P R U S Z K Ó W

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
odkupiło za 44 mln zł 
od miasta Pruszków 
instalacje kanalizacyjne 
i wodociągowe. – Gdzie są te 
pieniądze? – pytają radni. 

P rzypomnijmy. W poło-
wie grudnia ubiegłego 
roku MPWiK i władze 
Puszkowa podpisa-

ły umowę, na mocy której wo-
dociągowcy odkupili od miasta 
wykorzystywane przez siebie in-
stalacje kanalizacyjne i wodocią-
gowe za 44 mln zł (brutto). 

W trakcie ostatniej sesji rady 
miasta (1 lutego) radni dopytywa-
li czy wspomniana kwota trafi ła 
już na konta urzędu. – W trak-
cie ostatniej sesji bardzo dużo 
mówiliśmy o kwocie 44 mln zł. 
Ta kwota rzeczywiście elektry-
zuje. Natomiast o tej kwocie im 
dalej w las, tym ciszej. Ja chcia-
łem zapytać, ponieważ przejrza-
łem projekt uchwały zmieniającej 
budżet i nie znalazłem śladu po 
44 mln zł, które były obiecywa-
ne, jakoby miały wpłynąć do bu-
dżetu naszego miasta. Jakaś część 
miała wpłynąć jeszcze w grudniu. 
W związku z tym gdzie są te pie-
niądze i na co zostały przekaza-
ne? – zwrócił się w trakcie sesji 

do pruszkowskich włodarzy rad-
ny Przemysław Sieciński.

– Podobno dżentelmeni o pie-
niądzach nie rozmawiają tylko 
pieniądze mają. My te pieniądze 
mamy. One zostaną ujawnione 
w momencie, kiedy będziemy 
rozdysponowywali tak zwane 
wolne środki, czyli w ciągu naj-
bliższych dwóch miesięcy – zazna-
czył Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Ta odpowiedź nie do końca 
usatysfakcjonowała radnego. – 
Nie chcę się odnosić do pewne-
go znanego powiedzenia o tym 
jak się powinniśmy liczyć. Nato-
miast, drodzy państwo, tak już 
na poważne: czy pan prezydent 
zechciałby doprecyzować czy ta 

kwota wpłynęła na konto – do-
pytywał Sieciński.

Na to pytanie obszernej odpo-
wiedzi udzieliła skarbnik miasta 
Lidia Sadowska-Mucha, która po-
twierdziła, że pieniądze z MPWiK 
trafi ły już na konto miasta. – Ta 
kwota wpłynęła na konto jeszcze 
w grudniu 2017 r. w wysokości 
44 mln zł brutto, z czego odprowa-
dziliśmy podatek do urzędu skar-
bowego. To była transakcja objęta 
podatkiem VAT. Ponad 35 mln zł 
zostało na rachunkach budżetu. 
Z tej kwoty została wydzielona 
kwota na koncie pomocniczym 
w wysokości 19,5 mln zgodnie 
z wymogami. Pozostała kwota 
jest na rachunku budżetu mia-
sta – wyjaśniła skarbnik. [AZ]

R E G U ŁY
Takiej instalacji nie ma 
nigdzie w regionie. 
Pierwsza powstaje właśnie 
w Regułach. O co chodzi? 
O wiatę samochodową 
z panelami solarnymi.

Gminę Michałowice 
można nazwać pre-
kursorem tego typu 
inwestycji w regio-

nie. Na parkingu przy ul. Kuchy 
powstaje solarna wiata, w której 

zupełnie za darmo będzie moż-
na „naładować” samochód z na-
pędem elektrycznym. – To jeden 
z elementów wymaganych przy 
ubieganiu się o środki w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Mamy na to pie-
niądze z zewnątrz. Liczymy na 
to, że mieszkańcy gminy będą 
korzystać z tego rozwiązania 
– mówi nam Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice. – Pra-
ce budowlane już się rozpoczę-
ły – dodaje.

Wiata będzie służyć nie tyl-
ko do ładowania samochodów. 
Dodatkowo będzie tu można 
ładować elektryczne rowery. 
Jednocześnie będzie można 
przypiąć  12 jednośladów. Z pa-
neli, które będą umieszczone 
na dachu wiaty zasilane będzie 
również oświetlenie i monito-
ring parkingu. 

Budowa wiaty pochłonie 498 
tys. zł. Taką kwotę zainkasuje fi r-
ma ZBW Elektronika, która jest 
wykonawcą prac. [AZ]

Budują „ładowarkę” dla samochodów
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Czesław Mozil to postać niezwykle 
barwna, znana zarówno z radia jak  
i telewizji, gdzie pojawiał się jako juror 
w programach talent show. Kolorytu 
dodaje mu emfaza z jaką odpowiada o 
swojej twórczości i życiu oraz bezpo-
średniość w formułowaniu myśli. Jego 
najbardziej znane piosenki „Maszynka 

do świerkania”, „Krucha blondynka”,  
„W sam raz” nucili niemal wszyscy. Te-
raz będzie można je usłyszeć „na ży-
wo”. 18 marca Czesław Śpiewa wystąpi  
w Brwinowie. – A żeby wiosną ruszyć 
w sezon koncertowy bez hamulców  
i wywołać w Was same niezapomnia-
ne chwile! Zapraszamy na koncert 

wyjątkowej osobistości, zapewne nie 
trzeba jej przedstawiać nikomu przed 
Państwem wystąpi artysta wielki z ar-
mią muzyków doskonałych, zespół 
Czesław Śpiewa! – zapraszają organi-
zatorzy z OKej Brwinów. Koncert odbę-
dzie się w sali kameralnej Okej. Początek 
o godz. 19.00. Wstęp wolny. [Red.] 

B R W I N Ó W

Czesław Śpiewa  
w Brwinowie

04

N A D A R Z Y N  
O stanowisko  
wójta Nadarzyna  
w przedterminowych 
wyborach, które odbędą  
się marcu, walczyć 
będzie czworo 
kandydatów. Informację 
o zarejestrowanych 
komitetach podało  
Krajowe Biuro Wyborcze.

Komitety, które wyra-
ziły chęć zgłoszenia 
swoich kandydatów 
w wyborach wójta 

gminy to: KWW Mieszkańców 
Gminy Nadarzyn, KWW „Lepsze 
jutro”, KWW Dariusza Zwoliń-
skiego, KWW Dariusza Nowaka. 
Komitety te mają czas do 16 lu-
tego, aby wskazać kto imiennie 
będzie się z ich ramienia ubiegał  

o funkcję włodarza Nadarzyna. 
Pewne kandydatury to na razie 
Dariusz Zwoliński, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i były 
prezes GLKS Nadarzyn oraz Da-
riusz Nowak, pełniący obecnie 
funkcję komisarza w gminie.  
Wcześniej Nowak zasiadał w za- 
rządzie powiatu pruszkowskie- 
go. Jest członkiem partii Prawo 
i Sprawiedliwość. Przypomnij-
my, przyspieszone wybory 
włodarza gminy zaplanowa-
no na 4 marca. Rozpisano je 
po nagłej śmierci wieloletnie-
go wójta gminy, Janusza Grzy-
ba. Ich zwycięzca będzie miał 
przed sobą wyjątkowo krót-
ką, kilkumiesięczną kadencję 
Zwycięstwo w tych marco-
wych da jednak niemal pew-
ną reelekcję na stanowisko  
wójta Nadarzyna. [Red.]

Cztery komitety 
wyborcze w Nadarzynie

An
na

 Z
w

ol
iń

sk
aGrodziszczanie doczeka się 

miejskiego żłobka
 Anna Zwolińska 

G R O D Z I S K  M A Z .
Mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego od lat 
czekają na budowę 
publicznego żłobka na 
terenie gminy. Grodziski 
magistrat w ubiegłym roku 
zapowiadał rozpoczęcie 
inwestycji w 2018 r. 
Sprawdziliśmy co się  
dzieje w tej sprawie.  

G rodzisk Mazowiecki 
jest uznawany za jed-
ną z najprężniej roz-
wijających się gmin 

w naszym regionie. Parków i te-
renów zielonych zazdroszczą 
grodziszczanom m.in. miesz-
kańcy Piaseczna. Ale to nie ozna-
cza, że w Grodzisku wszystko co 
potrzebne już jest. Mieszkańcy 
od lat czekają tu na wybudowa-
nie... miejskiego żłobka. Dziś 
młodzi rodzice muszą posiłko-
wać się opiekunkami lub pry-
watnymi placówkami. – Próśb 
ze strony mieszkańców o budo-
wę żłobka było wiele. Od kilku lat 

powtarzały się inicjatywy. Wła-
dze były głuche, a burmistrz 
nawet był przeciwnikiem opie-
ki żłobkowej – napisała Beata. 

Ta sytuacja uległa zmianie 
w ubiegłym roku, kiedy to bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński 
zapowiedział, że w Grodzisku 
przy ul. Okrężnej powstanie no-
we przedszkole oraz... pierw-
szy miejski żłobek. Zapowiedzi 
tej inwestycji pojawiły się na po-
czątku ubiegłego roku i od tam-
tej pory w temacie jest cisza. 

Sprawdziliśmy co dzieję się 
w sprawie budowy wyczekiwa-
nego przez mieszkańców żłobka. 
– Początkowo mieliśmy problem 
z linią energetyczną, którą trzeba 
przesunąć.  To mamy już uzgod-
nione i linia zostanie przebudo-
wana. Kwestię przygotowania 
terenu mamy więc praktycznie 
zamkniętą – mówi nam Grzegorz 
Benedykcińcki, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.  – Jeśli chodzi 
o samą inwestycję, to w ciągu naj-
bliższych dwóch tygodni będziemy 

ogłaszać przetarg na przygoto-
wanie dokumentacji projektowej 
na budowę przedszkola i żłobka 
w tym miejscu – zaznacza. 

Zgodnie z założeniami w bu-
dynku znajdzie się 50 miejsc dla 
dzieci w wieku żłobkowym i około 
200 miejsc dla przedszkolaków. 
Dodatkowo przy nowym budyn-
ku powstanie plac zabaw. – Ma-
my koncepcję, którą wykonała dla 
nas firma architektoniczna. Dzię-
ki temu wiemy jak duży budy-
nek zmieści się nam na działce. 
Na postawie tej dokumentacji 
zostanie przygotowany projekt  
– podkreśla burmistrz. 

Dokumentacja projektowa dla 
kompleksu przedszkolno-żłob-
kowego ma być gotowa jeszcze 
w tym roku. Jest więc szansa, 
że i przetarg na budowę uda się 
ogłosić jeszcze w 2018 r. – Liczy-
my na to, że inwestycję uda się 
zrealizować w cyklu rocznym. To 
oznacza, że budynek byłby goto-
wy pod koniec 2019 r. Szacujemy, 
że ta inwestycja pochłonie oko-
ło 7-8 mln zł, z czego 1 mln zł to 
środki z dofinansowania – dodaje 
Grzegorz Benedykciński. 

Nowy sprzęt do pomiarów 
szkodliwych pyłów

P R U S Z K Ó W
Pruszkowska straż miejska 
zakupiła urządzenia do 
pomiarów szkodliwych 
pyłów, składających się 
na smog. Dzięki nowej 
technologii funkcjonariusze 
będą mogli zbadać 
jakie zanieczyszczenia 
wydobywają się z kominów 
poszczególnych domostw.

W Urzędzie Miasta 
w Pruszkowie 
2 lutego odby-
ło się szkolenie 

funkcjonariuszy straży miej-
skiej w zakresie stosowania 
w praktyce urządzeń do mie-
rzenia przekroczeń zanieczysz-
czenia powietrza w związku ze 
spalaniem niewłaściwego paliwa 
stałego w piecach. Zaprezento-
wano też zakupione urządzenia 
kontrolno-pomiarowe. Wszyst-
ko po to aby poprawić jakość 

powietrza, którym przecież sta-
le oddychamy. – Wszystkie dzia-
łania podejmowane przez urząd 
w ramach różnych programów 
niskoemisyjnych zmierzają do te-
go, by jakość powietrza była coraz 
lepsza. Niedawno przekazywali-
śmy urządzenia do poprawy ja-
kości powietrza we wszystkich 
przedszkolach i szkołach podsta-
wowych w Pruszkowie. Te urzą-
dzenia już tam funkcjonują i zdają 
egzamin. Bardzo istotnym działa-
niem, które prowadzimy to dofi-
nansowanie do wymiany pieców 
starych i nieekonomicznych. Tych 
pieców wymieniliśmy w ubiegłym 
roku około pięćdziesięciu – mó-
wił podczas spotkania prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński. Jak 
urządzenia będą wykorzystywać 
strażnicy? Oczywiście do bada-
nia jakości powietrza. Na przykład 
gdy zajdzie podejrzenie, ze jeden 
z sąsiadów spala odpady wystar-
czy zawiadomić straż miejską. 

Wówczas funkcjonariusze pod-
czas kontroli będą wykonywać 
pomiary nowymi urządzenia-
mi. – Jeżeli strażnicy zauważą, że 
w danym rejonie naszego miasta 
normy są przekroczone, będą śle-
dzić co jest przyczyną. Oznacza 
to wejścia do gospodarstw domo-
wych i firm. Jeżeli zdarzy się, że 
ktoś spala odpady to odbyte kon-
trole i pomiary będą dowodem 
w sprawie – powiedział nam Wło-
dzimierz Majchrzak, komendant 
Straży Miejskiej w Pruszkowie.

Dowiedzieliśmy się też, że 
w niedalekiej przyszłości miesz-
kańcy poznają dokładne dane 
o jakości powietrza. Na stronie 
internetowej urzędu i straży 
miejskiej dostępne będą rapor-
ty. Pomiary byłyby dokonywa-
ne w danych miejscach miasta, 
o konkretnej godzinie.

Na początek do strażników tra-
fią trzy urządzenia o łącznej war-
tości około 90 tys. zł.  [SD] 

Turniej o Puchar Burmistrza 
Grodziska w Futsalu

P I Ł K A  N O Ż N A
Szykuje się kolejna edycja 
mistrzostw Grodziska 
w futsalu, czyli halowej 
piłce nożnej. Eliminacje 
rozpoczynają się już 11 
lutego, natomiast finał 
odbędzie się tydzień później.

W krótce w Grodzi-
sku Mazowieckim 
nie zabranie spor-
towych emocji 

rodem z wielkich stadionów pił-
karskich, ale w nieco innym wyda-
niu, bowiem drużyny zmierzą się 
wewnątrz hali sportowej. Futsal, 
bo tak się nazywa ta dyscyplina, 
to popularna odmiana tradycyj-
nej piłki nożnej. Jak się domyślacie 
drużyny nie muszą przejmować 
się śniegiem, mrozem, czy inny-
mi niesprzyjającymi warunkami.

Jak zapowiadają organizatorzy 
to największy amatorski turniej 
futsalu w Grodzisku i okolicach! 

– Turniej podzielony jest na dwa 
dni, eliminacje i finały. Zgłosiło się 
już 20 drużyn, a pomieścić mo-
żemy maksymalnie 30. To druga 
edycja inicjatywy, nad którą pa-
tronat przyznał burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego – powiedział 
Kamil Sułkowski, organizator 

turnieju. W eliminacjach druży-
ny zostaną podzielone według lo-
sowania na grupy. Dana drużyna 
nie będzie musiała poświęcać ca-
łego dnia na turniej, tylko kilka go-
dzin na grę w swojej grupie. Liczba 
zawodników w jednej drużynie to 
tradycyjnie czterech piłkarzy plus 
bramkarz. Maksymalnie można 
zgłosić 10 zawodników. Turniej 
zostanie rozegrany w systemie 
grupowo-pucharowym. 

Trzy najlepsze zespoły otrzyma-
ją pamiątkowe trofea i medale dla 
każdego z zawodników. Ponadto 
drużyny mogą liczyć na profesjo-
nalną oprawę muzyczną, licencjo-
nowanego sędziego piłkarskiego, 
szatnie, wodę dla zawodników, re-
lację fotograficzną i po prostu fan-
tastyczną atmosferę.

Miejsce: Hala przy ul. Westfa-
la 3a w Grodzisk Maz.

Termin: Eliminacje – 11 lutego 
w godzinach 9-20. Finały – 18 lu- 
tego w godz. 9-15. [SD] 
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Dotacja na gabinety 
pielęgniarskie 
w szkołach

D zięki uzyskanej 
dotacji gabine-
ty pielęgniar-
skie w szkołach 

zostały wyposażone m.in. 
w kozetki, parawany, sto-
liki zabiegowe lub stano-
wiska pracy – urządzone 
i wyposażone stosownie 
do zakresu zadań pielę-
gniarki szkolnej – aparaty 
do pomiaru ciśnienia tęt-
niczego krwi z kompletem 
mankietów dla dzieci i do-
rosłych czy tablice Snellena 
do badania ostrości wzro-
ku, tablice Ishihary do ba-
dania widzenia barwnego 
oraz tablice z siatkami 

centylowymi wzrostu i masy 
ciała. Dodatkowo do gabi-
netów w ZSO w Brwinowie 
oraz w Szkole Podstawowej 
w Żółwinie zostały zakupio-
ne jednorazowe szczotecz-
ki do fluoryzacji. 

Zapotrzebowanie na ele-
menty wyposażenia ga-
binetów pielęgniarskich 
zostało dostosowane do 
potrzeb i zamówień po-
szczególnych szkół. Dzięki 
temu uczniowie mają za-
pewniony lepszy dostęp do 
opieki zdrowotnej. Dotacja 
w wysokości 21 502 zł po-
chodzi z budżetu Minister-
stwa Zdrowia. (PR)

Gmina Brwinów otrzymała ponad 20 tys. zł na wyposażenie 
szkolnych gabinetów pielęgniarskich w sprzęt i aparaturę 
medyczną.

Tablice interaktywne dla 
szkoły w Otrębusach

Gmina Brwinów 
pozyskała dotację 
w wysokości 14 tys. zł
na zakup tablic 
interaktywnych wraz 
z projektorami w ramach 
rządowego programu 
„Aktywna tablica”.

W niosek złożony 
w 2017 r. przez 
gminę Brwinów
dotyczy Szko-

ły Podstawowej w Otrębu-
sach. W ramach uzyskanej 
dotacji placówka została wy-
posażona w dwie tablice inte-
raktywne z projektorami. Od 
stycznia br. podczas lekcji ko-
rzystają z nich nauczyciele oraz 
uczniowie z klas I-III. Dzięki ta-
blicom interaktywnym z pro-
jektorem nauczyciele mogą 
prowadzić zajęcia, wykorzy-
stując programy, gry i materia-
ły multimedialne utrwalające 

wiedzę. Mogą też samodziel-
nie przygotowywać ćwiczenia 
interaktywne, wykorzystując 
obrazy grafi czne, zdjęcia i fi l-
my, lub korzystać z już istnie-
jących – dostosowanych do 
poziomu dzieci. Ćwiczenia 
są podobne do gier kompute-
rowych, przez co uczniowie 
chętniej biorą aktywny udział 
w zajęciach i łatwiej zdoby-
wają wiedzę, a lekcje są bar-
dziej urozmaicone.

80% wartości projektu zostało 
sfi nansowane z rządowego pro-
gramu rozwijania szkolnej in-
frastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych na lata 2017-2019 
– „Aktywna tablica” – a pozo-
stałe 20% pochodzi z budżetu 
gminy Brwinów. W kolejnych 
latach gmina będzie ubiegać 
się o następne dofi nansowania 
z tego programu. (PR)

P R O M O C J A
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073 j.t.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XL/289/2017 z dnia 
27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”,  
dla obszaru ograniczonego:
- od północnego zachodu – terenami kolejowymi PKP,
- od południa – granicą administracyjną miasta Piastowa,
- od wschodu – zachodnią granicą ul. Z. Gęsickiego, ul. Dworcową na 

odcinku do ul. C. Godebskiego i Al. Tysiąclecia.
Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie 
internetowej miasta Piastowa w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów 
ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03. 2018r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta 
Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy  
(nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. poz. 1405 j.t.), zwanej dalej 
ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole 
ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach 
pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 02.03. 2018r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, 
pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu 
w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go 
Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 
ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA  

PIASTOWA

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2006 r. o udostępnianiu informa-
cji 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.) informu-
je się o przyjęciu dokumentu – miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”, na 
podstawie uchwały Nr XXXVIII/267/2017 
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierp-
nia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 
poz. 7726), oraz o możliwości zapoznania 
się z jego treścią, a także podsumowaniem,  
o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski
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Wszystko wskazuje na to, że planowany  
na lipiec tego roku termin oddania 
inwestycji nie będzie zagrożony. 

Podkowiański magistrat szuka fir-
my, która zajmie się przygotowaniem 
projektu nowego miejsca do rekreacji. 
Chodzi o Ogród Matki i Dziecka. Po-
mysł jest dopiero w początkowej fazie 
przygotowań, ale wiadomo już, że ogród  
ma powstać na terenie znajdującym 
się między budynkiem urzędu miasta  

a kościołem. Przewiduje się stworze-
nie tu ławeczki-pomnika, placu zabaw 
dla małych dzieci, wykonanie dodat-
kowych nasadzeń oraz zamontowaniu 
elementów małej architektury. Firma, 
która zajmie się przygotowaniem pro-
jektu, będzie usiała uporać się z pew-
nym utrudnianiem. Teren, na którym 

ma powstać ogród, podobnie jak sa-
ma Podkowa Leśna podlega ochronie 
konserwatorskiej. Dlatego też wszelkie 
rozwiązania i pomysły będą musiały zy-
skać aprobatę konserwatora zabytków.   
W miejskim budżecie na wykonanie pro-
jektu i zagospodarowanie Ogrodu Matki 
i Dziecka zarezerwowano 50 tys. zł. [AZ] 

P O D K O W A  L E Ś N A

Ogród Matki i Dziecka  
w Podkowie

Raszyn, dnia 9 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej 
Obwodnicy Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/343/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, 
w zakresie zmiany jego granic poprzez wyłączenie części terenu oraz odstąpienie od sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej 
Obwodnicy Warszawy, obejmujący obszar planu w obrębie Raszyn 01, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północnej granicy administracyjnej obrębu Raszyn 01;
2)  od wschodu - wschodniej granicy administracyjnej obrębu Raszyn 01, a następnie wschodniej granicy działki nr ew. 111/9;
3)  od południa - południowych granicach działek nr ew.: 111/9 i 111/8, dalej w kierunku północnym po osi istniejącej  

ul. Słowikowskiego, a następnie południowej granicy działki nr ew. 9;
4)  od zachodu - zachodnich granicach administracyjnych wsi Raszyn 01.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lutego do 23 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. 17.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

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

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do 
ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz  
z prognozą 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 sprawy oraz wnosić uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy 
Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie 
do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 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

P I A S T Ó W
W trakcie styczniowej  
sesji rady miejskiej  
w Piastowie 
najzdolniejszym młodym 
sportowcom zostały 
wręczone nagrody. 
Dyplomy wręczyli 
Grzegorz Szuplewski 
burmistrz Piastowa oraz 
przewodnicząca rady  
Agata Korczak.

S iódme poty, które mło-
dzi sportowcy wylewają 
na treningach przynio-
sły im nagrody w postaci 

tytułów. Ten wysiłek dostrzegli 
również włodarze Piastowa, 
którzy wspólnie z radnymi po-
stanowili dodatkowo wyróżnić 
młodych sportowców. Na stycz-
niowej sesji najlepszym spor-
towcom wręczono dyplomy oraz 
nagrody pieniężne. 

Burmistrz Grzegorz Szuplew-
ski podkreślił wówczas iż liczy, 
że za ich przykładem liczba na-
gradzanych w Piastowie zawod-
ników będzie stale rosła. 

Nagrody i wyróżnienia otrzy-
mali: Monika Siwołowska za za-
jęcie I miejsca na Mistrzostwach 
Polski seniorów w akrobatyce 

P R U S Z K Ó W
Budynek baru „Przystań”  
w Parku Potulickich  
w Pruszkowie już kilka 
miesięcy temu zmienił 
dzierżawcę. Jednak  
nic się tam nie dzieje...

T emat budynku, w któ-
rym mieścił się bar 
„Przystań” został wy-
wołany na lutowym 

posiedzeniu rady miasta Prusz-
kowa przez radnego Macieja 
Roszkowskiego. – Mam pytanie 
w sprawie obniżenia na okres 
sześciu miesięcy czynszu dzier-
żawy. Teren znajduje się w Parku 
Potulickich. Czy to chodzi o ten 
Bar Przystań? Kiedy był ogłasza-
ny przetarg na dzierżawę – do-
pytywał na sesji radny. 

– Wydaje mi się, że mniej wię- 
cej w połowie ubiegłego roku. 
Ta inwestycja ma być realizowa-
na kompleksowo. Z wyburzeniem 
starego obiektu i postawieniem 
nowego. Nowy najemca chce 
doprowadzić tam sieć wodno-
-kanalizacyjną. Te wszystkie 
inwestycje wymagają uzgodnie-
nia z konserwatorem zabytków. 

„Przystań” wciąż zamknięta

Najemca nie mógł wcześniej roz-
począć tej inwestycji, ponieważ 
takich uzgodnień nie ma – mówił 
na sesji Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Ponie-
waż najemca nie prowadzi w tej 
chwili tam żadnej działalności, 
prezydent zgodził się w dro-
dze wyjątku na obniżenie czę-
ści czynszu – dodał. [AZ]

sportowej (1500 zł), Mateusz 
Krajewski za zajęcie I miej-
sca na Mistrzostwach Pol-
ski osób niesłyszących w piłce 
nożnej (1500 zł), Tomasz Trza-
skowski za zajęcie I miejsca 
na Mistrzostwach wojewódz-
twa mazowieckiego w tenisie 
stołowym (600 zł), Blanka My-
siorek za zajęcie II miejsca na 
Mistrzostwach województwa 
mazowieckiego w karate tra-
dycyjnym (400 zł), Maksymilian 
Nawarski za zajęcie II miejsca 
na Mistrzostwach wojewódz-
twa mazowieckiego w tenisie 
stołowym (400 zł). [AZ]

Młodzi sportowcy nagrodzeni
Ogłoszenie

Postępy na budowie hali sportowej
 Seweryn Dębiński 

R A S Z Y N
Przy ul. Sportowej  
w Raszynie trwa  
budowa wielofunkcyjnej 
hali sportowej. 
Sprawdziliśmy na  
jakim etapie są prace 
budowlane i czy termin 
zakończenia inwestycji  
nie jest zagrożony. 
Dodatkowo dowiedzieliśmy 
się nieco więcej na  
temat zagospodarowania 
budynku. 

B udowa hali sportowej 
wystartowała pod ko- 
niec pierwszego kwar- 
tału 2017 roku. Tuż 

obok rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. I. Poniatowskiego 
w Ładach to jedna z większych in-
westycji jakie realizuje w ostat-
nim czasie gmina Raszyn. Bryła 
budynku widoczna jest gołym 
okiem, podobnie jak rusztowanie 
rozstawione wokół powstającej 

hali. Jednak z uwagi na niskie 
temperatury elewacja nie jest 
wykonywana, dopiero gdy zro-
bi się cieplej robotnicy zajmą się 
ścianami zewnętrznymi. 

Gros prac trwa we wnętrzu 
hali. – Wykonywane są prace wy-
kończeniowe, wylewki, skoń- 
czono już wszelkie instalacje  
– elektryczną, centralnego 
ogrzewania, wodno-kanaliza-
cyjną, odwodnienia, wentyla-
cję, klimatyzację. Wszystko idzie 
zgodnie z harmonogramem. 
Trwa w trochę ograniczonym 

zakresie praca przy elewacji, 
ponieważ były mrozy to musie-
liśmy przerwać. Sprawy tynkar-
skie będą wykonywane gdy będą 
wyższe temperatury. Jest mon-
towana winda, płytki wewnątrz 
pomieszczeń. W zasadzie trwają 
prace w każdym zakresie – mówi 

Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.  
–  Na końcu będzie robiona wy-
lewka hali głównej, ponieważ 
mamy zaprojektowane pod sufi-
tem elementy wygłuszeń i w mo- 
mencie gdy zostaną one w peł-
ni zrobione, to będzie zrobio-
na wylewka i położona podłoga 
sportowa. Trwają też prace przy 
parkingach – dodaje.

Zatem wszystko wskazuje na 
to, że planowany termin odda-
nia inwestycji nie będzie zagro-
żony (lipiec tego roku – przyp. 
red.). Jednak wybudowanie sa-

mego obiektu to nie wszystko. 
Gmina będzie musiała go jesz-
cze wyposażyć. Dowiedzieliśmy 
się, że na przestrzeni najbliższe-
go miesiąca ogłoszony zostanie 
przetarg w tej sprawie. 

Motywem przewodnim hali 
przy ul. Sportowej będzie pod- 

noszenie ciężarów, ale nie za-
braknie też sekcji bokserskiej. 
Zaręba: – Hala sportowa budo-
wana jest w programie, który 
mówi o szczególnym znaczeniu 
dla sportu krajowego. Specyfiką 
tej hali jest dyscyplina podnosze-
nia ciężarów. Robimy to w poro-
zumieniu z Polskim Związkiem 
Podnoszenia Ciężarów. Poprzez 
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swój udział, to oni dali nam ta-
ki dodatkowy element, który był 
oceniany przez ministra sportu, 
kiedy udzielano nam dotacji na 
budowę hali. Tam będą trenować 
„poważni” sportowcy. Mamy peł-
nowymiarowe podesty do pod-
noszenia ciężarów, jest ich sześć 
sztuk – mówi wójt. I dodaje:  
– Jest też pomieszczenie dla 

sekcji boksu. Znajdzie się tam 
pełnowymiarowy ring bokser-
ski. Same zawody będą odbywa-
ły się na hali głównej. Tam też 
będzie można ustawić podest 
do podnoszenia ciężarów czy 
ring bokserski. Będą też szat-
nie, pokoje dla trenerów, sę-
dziów, część biurowa, pokój do  
odnowy biologicznej.
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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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)

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

PARTNER HANDLOWY

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO

MAGAZYNIERA
Dystrybutor artykułów nabiałowych i wędliniarskich

„BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
 Jakomex Spółka komandytowa w Regułach k/Pruszkowa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod   
nr 662 211 212 

lub przesyłanie CV  na adres e-mail: krzysztofn@jakomex.com.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

 ► 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 

 ► 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 

 ► Zatrudnimy pracowników ochrony 
na obiekt magazynowo-spedycyjny 
w m. MOSZNA PARCELA. 
Kontakt 608-696-929

Szukam pracy

 ► Szukam pracy w ochronie 
w Grodzisku Maz. lub okolicach 
tel.: 503-400-662 

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 dom 240 m działka 2 tyś m2 
w miejscowości Stok Lacki 1800 m do 
Centrum Siedlec tel.: 502-600-580 

 ► 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 

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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► OSUSZANIE ZALANYCH 
POMIESZCZEŃ. Wynajem. Montaż. 
Transport gratis. 723-722-670 
altercraft4u@gmail.com 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

Dam pracę

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

 ► 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 

 ► 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 

 ► Zatrudnię Panią z doświadczeniem 
do sklepu mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 3550 zł 
miesięcznie. Informacje: 504-029-507 

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

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 

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

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

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1496 t.j.) zawiadamiam, że zostało wszczęte  
postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta 
Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
drogi gminnej ul. Rymarskiej na odcinku ok. 120 m (od  
ul. Głównej w kierunku ul. Twardej) w Pruszkowie.

Nieruchomości, które stanowią obszar inwestycji 
drogowej:
324 (324/3, 324/4), 325, 326/4 (326/7, 326/8) obr. 26  
w Pruszkowie.

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

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:
333 obr. 26 w Pruszkowie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się  
z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 
8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro),  
tel.: 22 738-15-62. 
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szczegółowy harmonogram działań: www.pruszkow.pl

Od 5 lutego do 9 marca 2018 roku 
mieszkańcy, którzy ukończyli 14 lat 
mogą zgłaszać propozycje projektów

Pruszków czeka na Twoje pomysły!
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