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Masowe zwolnienia lekarskie. 
Protest nauczycieli z Piastowa
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 PIASTÓW
Jeszcze przed feriami 
nauczyciele z piastowskich 
szkół i przedszkoli posta-
nowili dać wyraz swojemu 
niezadowoleniu. Ponad 
połowa kadry w szkole 
podstawowej nr 4 poszła 
na L4, co uniemożliwiło 
normalne działanie szkoły. 
Podobnie było w przypad-
ku dwóch przedszkoli.

Część nauczycieli z Piasto-
wa postanowiła dołączyć 
do ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej. Kłopoty 

z zapewnieniem opieki w szkołach 
rozpoczęły się w poniedziałek, 21 

stycznia. Informacja o możliwych 
problemach pojawiła się w przed-
szkolu miejskim nr 3. Co spowodo-
wało, że rodzice nie byli zaskoczeni 
tą sytuacją i postanowili nie po-
syłać dzieci do placówki. Zresztą 
żadna z nauczycielek nie przyszła 
do pracy. Taka sama sytuacja była 
w przedszkolu miejskim nr 2.

Przez protest nie mogła normal-
nie funkcjonować również szko-
ła podstawowa nr 4. – Na 50 za-
trudnionych nauczycieli, 33 było 
na zwolnieniach. We wtorek było 
siedmiu nauczycieli do dyspozy-
cji dyrektora i oni organizowali dla 
dzieci zajęcia opiekuńcze w świetli-
cy – mówi Urszula Nelken, dyrek-
tor Centrum Usług Oświatowych 
Miasta Piastowa.
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to kwota jaką udało się zebrać w naszym 
regionie podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wszystko dzięki Wam!

R E K L A M A

Taka sytuacja jak w Piastowie ma 
również miejsce w wielu mia-
stach w całej Polsce. Pierwsze 
doniesienia z kraju o zwolnie-
niach nauczycieli pojawiły się 
jeszcze przed świętami. Te ma-
łe protesty to wyraz niezado-
wolenia z pensji. Nauczyciele 
domagają się podwyżek. Nie 
inaczej jest w Piastowie. Jak 
wspominaliśmy na pierwszej 
stronie protesty sparaliżowa-
ły trzy placówki.

– Zdecydowana większość 
naszych placówek nie podjęła 
tej akcji, wiedząc, że nie jest to 
sprawa gminy. Protest dotyczy 
związków zawodowych nauczy-
cieli oraz Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Warto podkreślić, 
że w Piastowie mamy pięć szkół 
podstawowych, a problem wystę-
pował tylko w jednej. Funkcjonują 
też cztery przedszkola miejskie, 
a kłopot pojawił się w dwóch – 
wyjaśnia Urszula Nelken.  

Połowa kadry w podstawówce 
nr 4 przedstawiła dyrektorowi L4. 
W miniony wtorek do dyspozycji 
dyrekcji było siedmiu nauczy-
cieli, którzy organizowali zaję-
cia opiekuńcze w świetlicy. Od 
czwartku klasy 4-8 miały już lek-
cje, jednak 0-3 nie pracowały do 
końca tygodnia.

W przedszkolu nr 2 aż 12 na 
15 nauczycieli pokazało zwol-
nienia. – Obecna była dyrektor, 
wicedyrektor i psycholog, więc 
teoretycznie można było utwo-
rzyć w każdej chwili dwie gru-
py po 25 dzieci, o czym rodzice 
wiedzieli. Jednak nikt nie sko-
rzystał z takiej możliwości. Na-
tomiast w przedszkolu nr 3 we 
wtorek było troje dzieci. A od 
środy placówka mogła zapewnić 
opiekę 75 dzieciom – podkreśla 
Urszula Nelken.

22 stycznia w Centrum Part-
nerstwa Społecznego „Dialog” 
odbyły się rozmowy Kierownic-
twa Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej z nauczycielami. Minister 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 edukacji Anna Zalewska zapropo-
nowała przyspieszenie wypłace-
nia podwyżki w wysokości 5 proc. 
zaplanowanej na rok 2020. Do-
datkowe pieniądze miałyby po-
jawić się na kontach nauczycieli 
we wrześniu tego roku. Jednak 
Związek Nauczycielstwa Polskie-
go wyraził sprzeciw i dalej żąda 
podniesienia wynagrodzeń za-
sadniczych o 1 tys. zł.  

Co jeśli kompromis nie zo-
stanie wypracowany? Wtedy 
nauczyciele odpowiedzą straj-
kiem, który planują na wiosnę. 
Nie są znane szczegóły tych dzia-
łań. Natomiast jeśli porozumie-
nie nie zostanie wypracowane 
to najbardziej poszkodowanymi 
w całym sporze mogą być tego-
roczni maturzyści. Możemy być 
też pewni, że nie ominie to na-
szego regionu. Zresztą stanowczy 
wyraz niezadowolenia już teraz 
płynie z Piastowa.

Kolejne spotkanie związkow-
ców i ministerstwa zaplanowa-
no na 31 stycznia. SD

Masowe zwolnienia. Protest 
nauczycieli z Piastowa

 E
W

EL
IN

A
 L

AT
O

SE
K 

REGION
Około godz. 11.00 
w czwartek 24 stycz-
nia do redakcji portalu 
WPR24.pl wpłynął 
mail z informacją 
o podłożeniu ładunku 
wybuchowego 
w jednym ze sklepów 
sieci Biedronka 
w Pruszkowie. Informa-
cję przekazaliśmy policji. 

W o t r z y m a n y m 
przez nas mailu 
nie było infor-
macji, o który 

dokładnie sklep chodzi. Zgło-
szenie przekazaliśmy policji. 
W sklepach przeprowadzono 
ewakuację. – Taką decyzję pod-
jęło kierownictwo sieci. Prowa-
dzimy działania. To wszystko, co 
w tej chwili mogę powiedzieć – 
mówiła nam „na gorąco” pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Zgodnie 

z procedurami sprawdzamy ta-
kie zgłoszenia mając na wzglę-
dzie bezpieczeństwo klientów 
i personelu — dodaje.

Jak udało nam się ustalić, ma-
ila o identycznej treści wysła-
no do grodziskich policjantów. 
– Potwierdzam, że otrzymali-
śmy taką wiadomość. Nie po-
dano w niej o który sklep może 
chodzić. Sprawdzamy to. Na ra-
zie nie mamy informacji o ewa-
kuacji – mówi nam asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci przypominają o ka-
rach, jakie grożą za zgłaszanie 
fałszywych alarmów. – Celowe 
wywołanie fałszywego alarmu 
i reakcji służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo to prze-
stępstwo zagrożone karą nawet 
ośmiu lat pozbawienia wolności. 
Policja pokazała że potrafi  do-
trzeć do autorów takich wiado-
mości nawet jeśli próbują ukryć 
swoją tożsamość — dodaje pod-
kom. Kańka. Po sprawdzeniu 
wszystkich sklepów na terenie 
Pruszkowa i Grodziska okazało 
się, że był to alarm fałszywy. EL

Alarm bombowy 
w sklepach Biedronki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)  
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 
Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 
1), na okres od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 
2019 r. zostały wywieszone:
-	 wykaz nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych 

przez Gminę Michałowice do oddania w użyczenie, 
-	 wykaz nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych 

przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę 
i w najem,

-	 wykaz nr 3/2019 lokali użytkowych przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w najem,

-	 wykaz nr 4/2019 dróg wewnętrznych przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę 
w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 
nie związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń 
w tych nieruchomościach.
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#muremza
owsiakiem
Mieszkańcy Pruszkowa 
spotkali się 20 stycznia 
przy Pałacu Ślubów by 
wyrazić swoje popar-
cie dla akcji #murem-
zaowsiakiem, która 
miała być wsparciem 
i podziękowaniem dla 
Jerzego Owsiaka pre-
zesa WOŚP AZ
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Wiemy że niektóre dzieci nie mogą być szczepione, chociaż rodzice chcieliby je 
zaszczepić ale są też dzieci, które mogły by być szczepione, a nie są ze względu 
na rodziców. To są takie skrajne dwie sytuacje. Premiowane będzie to, że rodzice 
szczepią dzieci które mogą być szczepione – Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa o dodatkowym 
punktowaniu przy rekrutacji do przedszkoli.

P i ą t e k ,  1 1  S T Y C Z N I A  2 0 1 9

03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM 
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ogłasza przetarg pisemny nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w miejsco-
wości Błonie ul 3 Maja 5 lok nr 4 o powierzchni użytkowej 105,26 m2, 
dla którego prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazo-
wieckim księgi wieczyste: WA1G/00032379/8, WA1G/00072298/8.

Cena wywoławcza wynosi 548 952,99 zł

Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2019 r.

Przetarg odbędzie się zgodnie z Regulaminem na sprzedaż lokalu 
dostępnym na stronie internetowej www.bsbr.pl

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z poniższymi osobami:

Imiołek Dariusz tel: 607-700-214
Ołdak Róża tel: 697-222-734

Zarząd 
Banku Spółdzielczego 

w Białej Rawskiej

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Nareszcie uchylono 
rąbka tajemnicy 
w związku z wyglądem 
nowej restauracji, jaka 
ma powstać w Parku 
Potulickich w Pruszko-
wie. Skontaktowaliśmy 
się z osobą dzierżawiącą 
teren i spytaliśmy 
o kilka szczegółów.

M ieszkańcy Prusz-
kowa mogą być 
zniecierpliwieni. 
Dawna „Przystań” 

została zamknięta przeszło dwa 
lata temu. Od tamtej pory wybu-
rzono stary budynek i ogrodzono 
teren budowy. Pytanie co dalej, 
ponieważ od kilku miesięcy po 
budowie hula wiatr…

Wszystko trwa tak długo ze 
względów formalnych. Ilość po-
zwoleń jakie trzeba było uzy-
skać jest duża, ale wszystko 

jest na dobrej drodze. – To jest 
dość duży i kompleksowy pro-
jekt, który wymagał wielu po-
zwoleń, z każdego szczebla. Nie 
tylko z pruszkowskiego urzędu, 
ale również od MPWiK, konser-
watora zabytków czy PGE. Udało 
się uzyskać większość pozwoleń. 
Tak naprawdę, dopiero teraz gdy 
mam już wszelkie pozwolenia to 

Tak będzie wyglądać „Przystań” Kiedy pojedziemy tunelem 
na Działkowej?

znalazły się w harmonogramie 
robót przygotowanym przez ko-
lejarzy. Mieszkańcy Pruszkowa 
od dawna czekają na przeprawę 
pod torami PKP w tym miejscu. 
Przypomnijmy, że niegdyś w cią-
gu ul. Działkowej funkcjonował 
przejazd w poziomie torowiska.

Gdy jeszcze w grudniu do-
wiadywaliśmy się jaki zakres 
prac został już wykonany, usły-
szeliśmy, że budowana jest tzw. 
wanna betonowa i wykop od strony 
ul. Działkowej (z gotowej betono-
wej konstrukcji wydobywana była 
ziemia). Ponownie spytaliśmy na 
jakim etapie jest budowa przepra-
wy. – Obecnie spod tzw. betonowej 
wanny wybrana została ziemia – 
fi zycznie można już przejść pod 
linią kolejową z jednej na drugą 
stronę Pruszkowa. Gdy tempera-
tury będą dodatnie, wykonawca 
przystąpi do budowy drogi i do-
jazdów – mówi Karol Jakubowski. 
– Nowy obiekt jeszcze w tym ro-
ku ułatwi komunikacje w mieście 
i zapewni większe bezpieczeństwo 
na linii kolejowej – dodaje. SD

mogę zabrać się za projektowa-
nie tego czego nie widać gołym 
okiem, czyli m.in. kanalizacji – 
mówi nam Katarzyna Majew-
ska, dzierżawiąca teren.

Trwają przygotowania do 
rozpoczęcia budowy. – Zaczy-
namy od uprzątnięcia terenu 
i przygotowujemy się do fun-
damentów. Myślę, że całkiem 
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PRUSZKÓW
Takie pytanie z pew-
nością zadaje sobie 
wielu kierowców 
poruszających się po 
Pruszkowie. Dodatko-
wa przeprawa przez 
tory ułatwiłaby poru-
szanie się po mieście. 
O szczegóły dopy-
taliśmy inwestora.

D o lipca potrwają pra-
ce przy budowie no-
wego skrzyżowania 
bezkolizyjnego przy 

ul. Działkowej – zapewnia Karol 
Jakubowski z zespołu prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Budowa tunelu rozpoczę-
ła się wraz z wielką moderni-
zacją linii kolejowej nr 447, na 
odcinku z Grodziska Maz. do 
Warszawy. Zresztą inwestycja 
ta to jeden z elementów jakie 

niedługo ruszy budowa, jednak 
na tę chwilę nie jestem w sta-
nie stwierdzić kiedy dokładnie… 
– podkreśla Majewska.

Nowy budynek będzie miał po-
wierzchnię ok. 260 m kw. Po-
przedni miał 80 m kw. Nowa 
restauracja będzie posiadała peł-
ne zaplecze kuchenne i wszystkie 
potrzebne przyłącza. SD
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O tym jak problematyczny jest 
przejazd w kierunku Pęcic wie każ-
dy kierowca, który w porannych go-
dzinach szczytu choć raz znalazł się 
na al. Armii Krajowej. Powód? To kie-
rowcy, którzy z wiaduktu skręcają w 
lewo w ul. Andrzeja. blokują możli-
wość jazdy prosto. I tak tworzą się 

korki. Lekarstwem na te problemy 
ma być pas do skrętu w lewo. Prusz-
kowskie starostwo już po raz drugi 
rozpoczyna poszukiwanie wykonaw-
ców. Przebudowa skrzyżowania za-
kłada poszerzenie jezdni o jeden 
pas ruchu. To pozwoli na stworze-
nie pasa do bezkolizyjnego skrętu. 

Zmieniona będzie również geome-
tria łuków na wlotach skrzyżowa-
nia. Prace mają być wykonywane  
w okresach o najmniejszym natęże-
niu ruchu, tak by utrudnienia były jak 
najmniejsze. Wykonawca będzie miał 
42 dni na wybudowanie dodatko- 
wego pasa.  AZ

PRUSZKÓW

Lewoskręt w Andrzeja.  
Jest kolejne podejście

Parking już otwarty!
ma być lekarstwem na problemy 
związane ze znalezieniem miej-
sca do parkowania w rejonie stacji 
kolejowej w Pruszkowie. Spełni-
ły się również zapewnienia władz 
Pruszkowa dotyczące udostępnie-
nia parkingu mieszkańcom, gdy 
tylko będzie to możliwe. – Jak tyl-
ko otrzymamy pozwolenie obiekt 
zostanie udostępniony mieszkań-
com. Wiemy, że ten parking jest 
potrzebny – mówił nam na po-
czątku stycznia Konrad Sipie-
ra, wiceprezydent Pruszkowa.

Kierowcy do swojej dyspozycji 
mają 394 miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych, w tym 
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych oraz miejsca do ładowania 

PRUSZKÓW
Po wielu tygodniach 
oczekiwania, parking 
wielopoziomowy  
przy ul. Sienkiewicza  
w Pruszkowie został 
oddany do użytku. 
Sprawdźcie na jakich 
zasadach można  
tam parkować.

N a ten moment czeka-
ło wielu mieszkańców. 
I nie ma się co dziwić, 
bowiem parking wielo-

poziomowy przy ul. Sienkiewicza 

samochodów elektrycznych. Do-
datkowo znalazły się tu miejsca na 
których można zostawić motocy-
kle i rowery. 

Co ciekawe zasady parkowa-
nia na pruszkowskim parkingu 
są inne niż te znane z parkingów 
„Parkuj i jedź” zarządzanych 
przez warszawski Zarząd Trans-
portu Miejskiego. W Pruszkowie 
samochód na parkingu zostawić 
może każdy, pierwszeństwo ma-
ją oczywiście ci kierowcy, którzy 
kontynuują podróż komunika-
cją. Parking jest bezpłatny i czyn-
ny przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu. Dodatkowo samo-
chód możemy zostawić tu mak-
symalnie na tydzień.  AZ

ROZMOWA
Od wyborów minęły ponad dwa 
miesiące, czy coś pana zaskoczyło 
po objęciu funkcji burmistrza?
Parę rzeczy, ale bardziej na 
poziomie kosmetycznym niż 
wielkiego kalibru. Od wielu lat 
przyglądałem się milanowskie-
mu samorządowi. Miałem do-
stęp do informacji pozyskanych 
w trybie dostępu do informacji 
publicznej i dość dużą wiedzę 
o tym jak to wszystko funkcjo-
nuje, więc w miarę łatwo było 
mi się tu odnaleźć. Wiedziałem 
gdzie są zagrożenia i zosta-
ły one dość szybko wyelimino-
wane. W tej chwili urząd działa 
bardzo dobrze. Zmienił się regu-
lamin organizacyjny. Doszliśmy 
do wniosku, że ta maszyna urzęd-
nicza będzie bardziej wydajna,  
jeśli ją przekonfigurujemy.

Na czym polegają te zmiany? 
Po pierwsze uporządkowałem 
urzędniczą podległość pod mo-
ją osobę, mojego zastępcy oraz 
sekretarz miasta. Można po-
wiedzieć, że aktualnie te sfery 
funkcjonowania zostały podzie-
lone na trzy płaszczyzny: wizji 
i rozwoju, te wydziały polegają 
bezpośrednio mnie. Wydzia-
ły odpowiedzialne za funkcjo-
nowanie miasta i realizację tej 
wizji podlegają mojemu zastęp-
cy, panu Ryszardowi Rabano-
wi. Za sprawne funkcjonowanie 
urzędu i podległych jednostek 
oświatowych odpowiada sekre-
tarz miasta, pan Piotr Iwicki, 
który jest również rzeczni-
kiem prasowym. Istotą zmia-
ny regulaminu było również 
wyprostowanie tzw. ścieżki de-
cyzyjno-kompetencyjnej, czyli 
łatwo teraz ustalić kto i za co 
odpowiada. Nie bez znaczenia 
jest również „odchudzenie” 
kadry kierowniczej, a tym sa-
mym obniżenie kosztów admi-

czyli mieszkańców Milanówka. Nie 
chciałbym stawać się samozwań-
czym liderem, jeśli nie ma takiego 
życzenia ze strony mieszkańców. 
Na pewno chciałbym to miasto 
w miarę szybko rozwijać, bo dryfo-
wało ono nie przez lata, a dekady.
 
Czy lista priorytetów dla Milanów-
ka zmieniła się od czasu wyborów?
Z racji tego, że miasto zostało wręcz 
zahibernowane, ten impuls do roz-
woju będzie dotyczył wszystkich 

nistracji. Nie wszędzie muszą 
być kierownicy, w wielu miej-
scach wystarczy koordynator. 

Przez te dwa miesiące widzimy, 
że nie zamyka się pan w urzę-
dzie, wychodzi pan w teren. Czy to  
sygnał, że tak będzie wyglądała 
cała kadencja?
Chciałbym, żeby tak wyglądała, 
ale wszystko zależy od tego jaki 
stosunek do takich moich dzia-
łań będzie ze strony suwerena, 

Pięć ofert na pałac  
w Brwinowie

BRWINÓW 

Po trudnych chwilach 
pojawiły się szanse na 
rozstrzygnięcie prze-
targu na renowację 
zabytkowego pałacu 
Wierusz-Kowalskich  
w Brwinowie.

T emat rewaloryza-
cji pałacu w Parku 
Miejskim w Brwi-
nowie budzi wiele 

emocji. Dwa lata temu kon-
sorcjum składające się z dwóch 
firm wygrało przetarg i wkrót-
ce rozpoczęły się prace. Były 
to przedsiębiorstwa z dużym 
doświadczeniem i dlatego na 
początku nic nie zwiastowa-
ło problemów. Wręcz prze-
ciwnie. Niestety pojawiły się 
kłopoty z nienależytym wy-
konywaniem obowiązków ze 
strony wykonawcy – opóźnie-
nia oraz w trakcie robót zmie-
niono oczekiwania finansowe.

Gmina zgodnie z przepisa-
mi zerwała umowę i rozpoczęła 
poszukiwania nowego wyko-
nawcy. A te nie były łatwe… 

W kilku ogłoszonych przetar-
gach wpływały oferty znacznie 
przekraczające koszt inwestor-
ski wyliczony przez urząd.

Ale teraz pojawiła się na-
dzieja. W ostatnim przetargu 
wpłynęło pięć ofert! – Jedna  
oferta mieści się w cenie (war-
tość tej oferty to 8,7 mln zł  
– przyp. red.). Są szanse na roz-
strzygnięcie przetargu jeśli wy-
bierzemy właśnie tą najtańszą 
ofertę. Musimy zweryfikować 
czy wszystko się zgadza, czy 
wszystko wykonawca wycenił 
i czy referencje ma odpowied-
nie. Takie formalności trwają 
około dwóch, trzech tygodni – 
mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

A co w przypadku gdy oferta 
zostanie odrzucona z przyczyn 
formalnych? Kolejne czte-
ry oferty to już koszt ponad  
11 mln zł… – Gdyby się okaza-
ło, że najtańsza oferta nie speł-
nia wymagań przetargowych 
przekażę tę informację radzie 
i poproszę o zwiększenie war-
tości dla tego zadania. Te czte-
ry pozostałe oferty faktycznie 
oscylują w bardzo podobnych 
granicach cenowych – odpo-
wiada Kosiński.  SD
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sfer działalności. Wbrew temu, co 
w obieg publiczny wyrzucała mo-
ja poprzedniczka, Milanówek nie 
jest oddłużony, ale zadłużony na 
kwotę blisko 25 mln! Taki był wy-
nik z końcem ubiegłego roku. To 
oznacza, że mamy mocno zwią-
zane ręce. Jeśli chcemy rozwijać 
miasto musimy pozyskiwać fun-
dusze. To jeden z priorytetów, 
aby miasto nie ulegało dalszemu 
procesowi stagnacji. Miasto trze-
ba ożywić, chcą tego mieszkańcy, 
pokazali to podczas wyborów i ja 
to szanuję. Postaram się sprostać 
ich oczekiwaniom. Ważne jest też 
dla mnie transparentność działa-
nia administracji. Obiecywałem 
„szklany urząd” i słowa dotrzymuję. 
W historii polityki czy raczej wła-
dzy zapisał się ważny cytat jedne-
go amerykańskich prezydentów: 
Nie po to nas wybieraliście, abyśmy 
Was oszukiwali. Stąd jawność funk-
cjonowania naszej administracji. 
Osobiście pojmuję pełnienie funk-
cji burmistrza jako misję służenia 
mieszkańcom i dbanie o rozwój 
miasta. Drzwi do mojego gabi-
netu są otarte, a normą pytanie: 
„W czym mogę Państwu pomóc?”.  

 
W ostatnim czasie spotkał się pan 
m.in. z burmistrzem sąsiedniej 
Podkowy Leśnej. Czy to ozna-
cza, że będzie pan kontynuował 
współpracę z pozostałymi gmi-
nami, w tym w ramach Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów?
Tę współpracę chcę nie tylko 
kontynuować, ale też rozwijać. 
Spotykam się wieloma włodarza-
mi okolicznych gmin. Mamy licz-
ne wspólne plany i determinacje 
do tego, aby je realizować. Pa-
trząc pragmatycznie, kończą się 
fundusze dedykowane dla gmin. 
Łatwiej jest pozyskać fundusze, 
kiedy stara się o to stowarzysze-
nie czy związki jednostek samo-
rządu terytorialnego. Tu zdziała 
zasada: duży może więcej. 
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Miasto trzeba ożywić
Z Piotrem Remiszewskim, burmistrzem Milanówka, rozmawia Ewelina Latosek
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Stawy Walczewskiego co chwila wzbo-
gacane są o nowe atrakcje. Dziś można 
tu korzystać m.in. ze strefy do street 
workoutu, boisk do siatkówki plażo-
wej, od wiosny do jesieni działa wypo-
życzalnia rowerów wodnych i kajaków, 
a latem z plaży i kąpieliska. Do tych 
atrakcji niebawem dołączą kolejne 

pomosty. Gdzie pojawią się konstruk-
cje? Pierwszy pomost powstanie po 
przeciwnej stronie kąpieliska. Będzie 
to pomost wypoczynkowy, na którym 
mają docelowo pojawić się drewniane 
leżaki. Drugi z pomostów zostanie wy-
budowany na północnym zbiorniku. 
Tu zaplanowano miejsce na drewniane 

leżaki i siedziska. Trzeci pomost po-
wstanie na wodzie tuż obok plaży 
i kąpieliska. Do przetargu na budowę 
konstrukcji zgłosiły się trzy firmy, a 
oferta mieści się w kosztorysie. Jeśli 
urząd rozstrzygnie przetarg to zwy-
cięska firma będzie miała 120 dni na 
budowę pomostów. AZ

GRODZISK MAZ.

Są chętni na budowę 
pomostów

R E K L A M A

RASZYN
Prace przy budowie 
nowego komisariatu 
w Raszynie idą pełną 
parą. – Nowy komisariat 
to lepsze warunki 
do pracy i obsługi 
mieszkańców – zazna-
czają policjanci.

S tarania policjantów 
o budowę nowego ko-
misariatu w Raszynie 
trwały przez długie lata. 

I nie ma się im co dziwić, bowiem 
raszyńscy mundurowi pracują dziś 
w budynku, który ma blisko 100 
lat. Brakuje tu odpowiedniej ilości 
miejsca, a to nie jedyna niedogod-
ność. – Biorąc pod uwagę to, że ma-
my dużo interesantów i świadków, 
których trzeba przesłuchać i wy-
konać czynności procesowe to ten 
budynek jest za mały. Tu są spore 
problemy lokalowe. Drugą spra-
wą jest to że ten budynek jest bar-
dzo stary i jak widać gołym okiem 
jest zniszczony – mówi nam kom. 

Konrad Łuczyński, komendant Ko-
misariatu Policji w Raszynie. 

Jednak te niedogodności nie 
potrwają jeszcze długo. Na tyłach 
starego budynku stoi już nowy ko-
misariat. Jego budowa wystartowała 
w lutym ubiegłego roku, a prace idą 
pełną parą. – Budowa jest zaawan-
sowana, stan jest już zamknięty, 
rozłożone są wszystkie instalacje, 
a w środku trwają prace związa-
ne z tynkowaniem ścian – zazna-
cza komendant. 

Co zatem znajdzie się w nowym 
komisariacie? – Znajdą się tam 

Nowy komisariat gotowy w wakacje? Szpital Zachodni świętował 
15-lecie działalności

Z okazji jubileuszu działalno-
ści szpitala w Grodzisku odbyła 
się uroczysta gala, podczas któ-
rej wyróżnieni zostali zasłużeni 
pracownicy szpitala. Szczególne 
podziękowania od starosty po-
wiatu Marka Wieżbickiego oraz 
burmistrza Grodziska Grzego-
rza Bendykcińskiego otrzymała 
Krystyna Płukis, Dyrektor Szpi-
tala oraz prof. Jacek Pawlak, za-
stępca Dyrektora ds. Lecznictwa, 
którzy znacząco przyczynili się do 
osiągnięcia przez placówkę obec-
nej, renomowanej pozycji. AZ

trzy strefy: ogólnodostępna, ogra-
niczonego dostępu i zamknięta. 
W tych strefach będzie szereg róż-
nych pomieszczeń m.in. punkt 
przyjęć interesantów, dyżurka, 
recepcja, sanitariaty, pomieszcze-
nia biurowe, do przesłuchań osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, 
dla świadków, do wykonania czyn-
ności procesowych z osobami za-
trzymanymi, magazyn uzbrojenia, 
sala odpraw, szatnie, magazyn 
dowodów rzeczowych – wylicza 
kom. Łuczyński. Pozostaje wiec py-
tanie kiedy policjanci przeniosą się 
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GRODZISK MAZ.
Grodziska lecznica 
działa już od 15 lat. 
Wspaniałym uho-
norowaniem tego 
jubileuszu było zajęcie 
przez szpital wyso-
kich miejsc w „Ran-
kingu Szpitali 2018” 
stworzonego przez 
„Rzeczpospolitą”.

S zpital Zachodni w Gro-
dzisku Mazowieckim 
we wspomnianym 
rankingu zdobył kilka 

wyróżnień. Grodziską leczni-
cę uznano za Najlepszy Szpital 
w Województwie Mazowieckim. 
Dodatkowo szpital zajął I miej-
sce w kategorii Sieć Szpitali oraz 
IV miejsce w kategorii Szpitale 
Zabiegowe, Wielospecjalistycz-
ne, Onkologiczne w skali kraju!

do nowego budynku? – Jeśli cho-
dzi o moją wiedzę, to koniec prac 
jest przewidziany na przełom lipca 
i sierpnia – zaznacza komendant. 

 Po przeniesieniu stary budy-
nek zostanie rozebrany. Teren 
wokół komisariatu będzie upo-
rządkowany, a policjanci zyskają 
również garaż na cztery radiowo-
zy. Jest też szansa na nowy wóz 
policyjny, którego zakup ma wes-
przeć gmina Raszyn. – Jeśli chodzi 
o naszą gminę, to radnym i wła-
dzom należą się podziękować. 
Koszt budowy nowego komisa-
riatu to 6 mln zł, z czego 1,5 mln 
daje samorząd gminy Raszyn pod 
przewodnictwem wójta Andrze-
ja Zaręby. To bardzo duży wkład 
w budowę tego komisariatu. Dwa 
lata temu gmina zakupiła nam 
dwa nowe radiowozy. Jestem już 
po wstępnych rozmowach z wój-
tem i być może w tym roku uda 
się dofinansować zakup jesz-
cze jednego radiowozu. Dodat-
kowo rada gminy współfi nansuje 
nam służby ponadnormatywne 
i opłaca etat pracowników biu-
rowo kancelaryjnych – zazna-
cza kom. Konrad Łuczyński. AZ
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WKD chce przebudować układ pero-
nów w Regułach. Inwestycja zakłada 
przeniesienie peronu przy torze nr 1  
(w kierunku Pruszkowa) na drugą stro-
nę przejazdu w ul. Regulskiej. To ozna- 
cza, że peron znajdzie się bliżej War-
szawy. To rozwiązanie sprawi, że kolejki 
jadące w kierunku Pruszkowa za- 

trzymają się przed przejazdem. Dziś 
składy zatrzymują się za przejazdem  
i zdarza się, że pociąg hamując zasłania 
drugi skład, który z przystanku rusza 
w kierunku Warszawy. Kolejarze pod 
koniec grudnia ubiegłego roku ogłosili 
drugi przetarg na przebudowę ukła-
du peronowego w Regułach. Pierwsze  

postępowanie unieważniono, ponie-
waż złożone oferty były zbyt wysokie. 
Tym razem do przetargu zgłosiła się 
tylko jedna firma i jej oferta przekra-
cza zakładany kosztorys o 300 tys. zł.  
WKD na inwestycje chce wydać  
723,6 tys. zł, a złożona oferta opiewa 
na kwotę 1,027 mln zł.  AZ

KOLEJ

Jeden chętny na przebudowę 
peronów w Regułach

Budowa biurowca przy Armii Krajowej na wiosnę
budowy TBS nie tylko zamknął 
do niej dostęp kierowcom, wy-
burzony został też dwupiętrowy 
budynek po lewej stronie działki.

Do wbicia pierwszej łopaty pod 
budowę nowego obiektu pozo-
stało jeszcze rozstrzygnięcie 
przetargu. Wpłynęło w nim sześć 
ofert, z czego cztery mieszczą 
się w kwocie jaką TBS zamierza-
ło przeznaczyć na tę inwesty-
cję. Kiedy poznamy zwycięzcę? 
– Termin związania ofertą to 
miesiąc, ale myślę że dwa, trzy 
tygodnie i będzie decyzja. O ile 
nie wydarzy się nic nieprzewi-
dzianego budowa będzie mogła 
rozpocząć się wiosną, być może 
w drugiej połowie marca – mówi 

PRUSZKÓW
TBS Zieleń Miejska szy-
kuje się do rozpoczęcia 
budowy nowego obiektu 
biurowo-mieszkalnego 
przy al. Armii Krajowej 46 
w Pruszkowie. 

T eren przy Armii Kra-
jowej to bardzo atrak-
cyjna działka, położona 
naprzeciwko dawne-

go pałacyku Porcelitu. Przez lata 
służyła jako dziki parking, a kilka 
miesięcy temu została ogrodzo-
na metalowym płotem. W ramach 
przygotowań do rozpoczęcia 

Zbigniew Piotrzkowski, prezes 
„Zieleni Miejskiej”.

Wykonawca będzie miał 20 mie- 
sięcy na realizację tego zadania, 
łącznie z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych pozwoleń na użytko-
wanie. – Będzie to budynek biu-
rowo-usługowy z niedużą częścią 
mieszkalną, z oddzielnymi wej-
ściami do tych części. Na pod-
ziemnym parkingu znajdzie się 
51 miejsc – dodaje prezes TBS.

W obiekcie znajdzie 18 miesz-
kań o łącznej powierzchni ponad 
750 m. kw. Część usługowo-biu-
rowa będzie większa. Jej po-
wierzchnia wyniesie ponad 1100 
m kw. Budowa będzie kosztowa-
ła prawie 15 mln zł.  EL

PRUSZKÓW
Mamy najświeższe  
informacje na temat 
wiaduktu w ciągu  
ul. Poznańskiej w Prusz-
kowie. Prace związane 
z jego rozbiórką i od-
budową nie wystartują 
wcześniej niż w 2020 r.

P rzypomnijmy. Wizja 
przebudowy wiaduk-
tu w ciągu ul. Poznań-
skiej, który jest jedną 

z dwóch przepraw przez tory PKP 
w Pruszkowie pojawiła się kil-
ka lat temu. Poprzednie władze 
Pruszkowa z Janem Starzyńskim 
na czele, widziały w tym miejscu 
węzeł drogowy z bezkolizyjnymi 
zjazdami. Niestety szybko oka-
zało się, że ta wizja nie znajdzie 
urzeczywistnienia. Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
który jest zarządcą wiaduktu 
zdecydował, że nowa przepra-
wa powstanie w miejscu stare-
go wiaduktu, a nie jak wcześniej 

planowano obok niego. Zdaniem 
mieszkańców zamknięcie wia-
duktu na czas prac budowalnych 
wiąże się z drogowym armage-
donem w Pruszkowie. 

Dlaczego drogowcy zmienili 
plany i zamiast budowy nowej 
konstrukcji obok starego wia-
duktu, chcą zburzyć i wybudo-
wać od nowa starą przeprawę? 
– W ramach procesu projekto-
wego w oparciu o istniejące uwa-
runkowania terenowe i istniejącą 
w terenie infrastrukturę wypra-
cowany został wariant zakłada-
jący budowę wiaduktu w miejscu 
istniejącego obiektu, który ze 
względu na zły stan techniczny 
zostanie rozebrany i w jego miej-
scu powstanie nowy obiekt – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW. – Przeprowa-
dzona w ciągu ostatnich lat przez 
PKP PLK S.A. modernizacja li-
nii kolejowej w znaczący sposób 
utrudniła możliwość zlokalizo-
wania wiaduktu obok istniejącego 
obiektu, bowiem wówczas mia-
łaby miejsce kolizja z bramkami 
trakcyjnymi znajdującymi się nad 
rozjazdami torowymi. Lokalizacja 

Budowa wiaduktu wystartuje w 2020 r.

wiaduktu w tym miejscu wiąza-
łaby się ze znaczną przebudo-
wą układu torowego, urządzeń 
sterowania ruchem i pozosta-
łej infrastruktury kolejowej na 
dość dużym odcinku linii ko-
lejowej nr 1 i 447. Z uwagi na 
uwarunkowania terenowe (bli-
ska odległość skrajnych skrzy-
żowań: Ronda Solidarności i z 
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ul. Prusa) niemożliwe było pod-
niesienie obiektu ponad bramki 
trakcyjne – dodaje. 

Zgodnie z założeniami nowy 
wiadukt połączy ul. Bolesława 
Prusa z Rondem Solidarności. 
Na wiadukcie znajdzie się rów-
nież chodnik i ścieżka rowerowa. 
Ale to nie koniec. – Warta pod-
kreślenia jest budowa dodatkowej 

bezkolizyjnej łącznicy, która 
w znaczny sposób ułatwi prze-
jazd od węzła autostradowego 
w kierunku centrum Pruszko-
wa – zaznacza Burdon. 

O jaką łącznicę chodzi? W ra-
mach inwestycji planowana jest 
budowa bezkolizyjnego łączni-
ka, który umożliwi kierowcom 
jadącym z Gąsina i Żbikowa 

bezkolizyjny wjazd w al. Wojska 
Polskiego w kierunku Grodziska.

Na jakim etapie są przygoto-
wania do rozpoczęcia inwestycji? 
– Do chwili obecnej udało się uzy-
skać decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, której wyda-
wanie Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska procedował przez 
14 miesięcy. Decyzja została wyda-
na w dniu 13września ubiegłego ro-
ku i obecnie nadal trwa procedura 
związana z nadaniem jest przez 
RDOŚ klauzuli ostateczności, co 
w efekcie umożliwi kontynuację 
procesu projektowego w ramach 
których konieczne będzie jeszcze 
m.in. uzyskanie decyzji o pozwo-
leniu wodno-prawnym i decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej, której uzyska-
nie przewiduje się w III kwartale  
2019 r. – zaznacza Monika Burdon. 

Pozostaje pytanie: kiedy roz- 
poczną się prace budowlane?  
– Realizacja prac budowlanych 
będzie mogła nastąpić w 2020 r.  
po wcześniejszym wyłonieniu 
w toku postepowania prze-
targowego wykonawcy ro- 
bót budowlanych.  AZ

Weronika potrzebuje pomocy

C ukrzyca to przewle-
kła choroba. Własny 
układ odpornościo-
wy traktuje komórki 

produkujące insulinę jak wrogów. 
Niszczy je tak, jakby były to wiru-
sy lub bakterie.  Weronika nawet 
10 razy dziennie musi nakłuwać 
palce,  by sprawdzić poziom cu-
kru. Dla dziewczynki nie jest to 
miłe. Pompa insulinowa zastępu-
je Weronice trzustkę i przez całą 
dobę podaje jej insulinę. 

Rodzina dziewczynki prosi 
o pomoc w zbiórce środków na 
nową pompę insulinową oraz 
specjalistyczne sensory. Dzięki 
nim monitorowanie poziomu cu-
kru będzie znacznie łatwiejsze. 

REGION
Weronika to  
pogodna dziewczynka, 
która każdy  
dzień zaczyna  
z uśmiechem na  
twarzy. W połowie 
2018 r. okazało się,  
że dziewczynka cho-
ruje na cukrzycę  
typu I. Trwa zbiórka 
pieniędzy na pompę 
insulinową dla  
Weroniki.

To natomiast pozwoli na szyb-
ką reakcję w momencie dużego 
spadku poziomu cukru we krwi. 
Nagły spadek jest niebezpiecz-
ny dla ogranów wewnętrznych, 
a nawet życia dziewczynki.

Jak pomóc Weronice? Wy-
starczy przelew nawet niewiel-
kiej kwoty.  AZ

FUNDACJA POMOCY OSOBOM  
NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział w Złotowie
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytułem: 1156/S Siemion Weronika. Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Weronice można pomóc przekazując 1 proc. podatku.
KRS 0000186434
Cel szczegółowy 1156/S Siemion Weronika
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Szokujący incydent w trakcie finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piastowie. Na 
ul. Dworcowej nieznany sprawca ukradł puszkę 
9-letniej wolontariuszce. Dziewczynka zbierała 
datki  pod nadzorem dorosłych, jednak złodziej 
okazał się na tyle szybki, że nikt nie zdążył zare-
agować. – Potwierdzam, że około godz. 15.00 na 
ul. Dworcowej w Piastowie doszło do kradzieży 

puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dwudziestokilkuletni sprawca zabrał ją 9-letniej 
wolontariuszce, gdy ta sięgała do plecaka po 
serduszka. Stało się to bardzo szybko, złodziej 
uciekł – mówi nam podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Dziewczynce na szczęście nic się 
nie stało. Mężczyzny szuka policja. EL

PIASTÓW

Ukradł puszkę 
WOŚP 9-latce

POLSK IE

20, 22, 23
STYCZNIA 2019 r. 
Sala Widowiskowa Zespołu 

„Mazowsze”
ul. Świerkowa 2, Otrębusy

mazowsze.waw.pl

Inspektorat ZUS w Pruszkowie, zaprasza wszystkich 
przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie:
„e-Akta-skrócenie okresu przechowywania akt pra-

cowniczych oraz ich elektronizacja”.

W trakcie szkolenia pracownik Zakładu omówi nastę-
pującą tematykę:
1. Na czym polega projekt e-akta?
2. Jaki jest okres przechowywania akt pracowniczych?
3. Jakie są zmiany w bieżąco składanych dokumentach?
 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu, Prusz-
ków ul. Ołówkowa 38 w dniach:
28 lutego 2019r. o godz. 10.00
07 marca 2019r. o godz. 10.00

Osoby zainteresowane, prosimy o zgłoszenie uczest-
nictwa do dnia 20.02.2019r. pod numerem telefonu:
22/770-53-25 lub 22/.770-53-87.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 

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.

O G Ł O S Z E N I E R E K L A M A

Kolejny przetarg na budowę 
ronda na ul. Biskupickiej…

w pierwszym z ogłoszonych 
przetargów w tej sprawie wpły-
nęły zbyt wysokie oferty, na-
tomiast za drugim razem nie 
zgłosił się żaden wykonawca.

W aktualnym postępowaniu 
MZDW czeka na oferty do 30 
stycznia. Powstaje pytanie czy 
tym razem fi rmy zmieszczą się 
w kwocie jaką drogowcy zamie-
rzają przeznaczyć na to zada-
nie oraz czy propozycje będą 
zgodne z wymaganiami w do-
kumentacji przetargowej.

Gdy tym razem uda się wy-
brać wykonawcę, ten będzie 
miał czas na roboty budowla-
ne do 30 listopada tego roku.

Przypomnijmy, że o planach 
budowy ronda na skrzyżowa-
niu ul. Biskupickiej, Piłsudskie-
go i Armii Krajowej pisaliśmy już 
w 2017 roku. To sposób m.in. na 
rozwiązanie korków, bo każdego 

BRWINÓW
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich po 
raz trzeci ogłosił prze-
targ na budowę ronda 
i chodników na ul. Bi-
skupickiej w Brwinowie. 
Czy tym razem uda się 
znaleźć wykonawcę 
dla tego zadania?

B yć może tym razem 
sprawdzi się przy-
słowie „do trzech 
razy sztuka”, bowiem 

MZDW po raz trzeci rozpoczął 
poszukiwania fi rmy, która zaj-
mie się przebudową drogi woje-
wódzkiej nr 720 (ul. Biskupicka) 
na terenie Brwinowa. Niestety 

dnia drogą wojewódzką nr 720 
przejeżdża ogromna liczba sa-
mochodów. W godzinach szczy-
tów komunikacyjnych pojawia 
się trudność wyjazdu z dróg pod-
porządkowanych na ul. Bisku-
picką, a także ze skrętem w lewo 
z tej głównej drogi – w kierunku 
ul. Piłsudskiego. W wyniku ogra-
niczonej widoczności i dużego 
natężenia ruchu dochodzi do 
wielu niebezpiecznych sytuacji.

Oprócz tego na odcinku nie-
co ponad 1 km wzdłuż DW720 
powstanie chodnik. Gmina za-
mierza też zainstalować w re-
jonie ronda monitoring.

To wspólne zadanie gminy 
Brwinów i MZDW. Gmina sfi -
nansowała projekt przebudo-
wy i wykupiła grunty potrzebne 
dla zrealizowania tej inwesty-
cji. Natomiast MZDW fi nansuje 
roboty drogowe. SD

KOLEJ

Modernizacja linii kolejo-
wej od Grodziska Mazo-
wieckiego do Warszawy 
miała zakończyć się 
w pierwszym kwartale 
tego roku. Jednak tak 
się nie stanie. Końca prac 
możemy spodziewać 
się w połowie roku.

P o 12 miesiącach ciężkich 
prac modernizacyjnych 
przywrócono ruch po-
ciągów na trasie Gro-

dzisk Mazowiecki – Warszawa. 
Jedni pasażerowie byli zadowo-
leni, inni narzekali na niepunk-
tualne pociągi. Pojawiały się też 
głosy, że zastępcza komunika-
cja autobusowa funkcjonowa-
ła znacznie sprawniej niż kolej. 

Powrót pociągów na tory nie 
oznaczał końca prac. Na perony 
można dostać się przy pomocy 
tymczasowych dojść, co nie jest 
zbyt wygodne, zwłaszcza gdy pa-
da deszcz. Często też trzeba nad-
kładać drogi. Pasażerowie wciąż 
narzekają na niepunktualność 
odjazdów i przyjazdów pocią-
gów. Pytanie, kiedy nastąpi ko-
niec wszystkich utrudnień?

Problem w tym, że podczas mo-
dernizacji wykonawca napotkał na 
wiele trudności, co niestety bę-
dzie miało swoje odzwierciedlenie 

w terminie zakończenia wszyst-
kich prac. Te były planowane na 
pierwszy kwartał tego roku. Te-
raz wiadomo, że trzeba będzie 
poczekać kilka miesięcy dłużej.

– W związku z przyczynami 
niezależnymi od zarządcy infra-
struktury, czyli z dodatkowymi 
pracami wykonawcy przy likwi-
dacji ponad 100 „kolizji” – prze-
budową niezidentyfi kowanych 
sieci elektrycznych, telekomu-
nikacyjnych, kanalizacyjnych, 
które zostały odkryte w trakcie 
modernizacji, przebudową wia-
ty w Milanówku i zabezpieczenia 
zabytkowego rozkładu jazdy ze 
stacji Warszawa Włochy – ter-
min zakończenia modernizacji 
został zaktualizowany – mó-
wi Karol Jakubowski z zespołu 

Finał prac na „dużej kolei” 
nieco później
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Prasowego PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Pasażerowie są znie-
cierpliwieni i czekają na moment 
gdy wszystko zacznie funkcjono-
wać jak w szwajcarskim zegarku. 
Trudno im się dziwić. Jest jed-
nak iskierka nadziei, że przejścia 
podziemne zostaną będą gotowe 
wcześniej. – Ze względu na wyżej 
wymienione dodatkowe zadania, 
kontynuowane są jeszcze pra-
ce w przejściach podziemnych. 
Wymagamy od wykonawcy za-
kończenia tych robót do końca 
marca – podkreśla Jakubowski.

Można pokusić się o pytanie, 
czy tym razem wykonawca nie na-
potka kolejnych trudności, któ-
re uniemożliwią mu zakończenie 
prac w terminie. Tylko odpowie-
dzi nie zna nikt. SD
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Kładka dla pieszych nad torami PKP 
w ciągu ul. Przejazd w Milanówku stoi 
nieczynna od prawie dwóch miesięcy. 
Nakaz wyłączenia z użytkowania wy-
dał Wojewódzki Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego. Dalsze korzystanie 
z tego przejścia nie było bezpieczne 
dla użytkowników. W grudniu urząd 

miasta otrzymał ekspertyzę stanu 
technicznego obiektu. Wynika z niej, 
że kładka wymaga remontu, ale jest 
do uratowania. Nie ma potrzeby bu-
dowania nowej. Kiedy zatem zacznie się 
naprawa kładki? – Jesteśmy po rozmo-
wach z PKP, czyli z byłymi właściciela-
mi kładki i szukamy kompromisu, żeby 

ocalić tę przeprawę, żeby nie zagrażała 
zdrowiu i życiu naszych mieszkańców. 
Z racji deficytu możliwości przemiesz-
czania się przez tory myślę, że w najbliż-
szym czasie, być może trzech miesięcy, 
kładka przejdzie remont i wróci do 
użytkowania – mówi nam Piotr Remi-
szewski, burmistrz Milanówka.  EL

MILANÓWEK

Kładka przejdzie 
remont

PIASTÓW
Radni Piastowa zdecy-
dowali się na zmianę 
kryteriów przy  
rekrutacji do przedszko-
li. Dzieci, które przeszły 
wszystkie wymagane 
szczepienia będą  
dodatkowo punktowane. 
Pojawia się tylko  
pytanie po co ta zmiana?

N a sesji rady miasta  
(21 stycznia) piastow-
scy radni debatowali 
nad zasadami rekru-

tacji dzieci do miejskich przed-
szkoli. Pod obrady zgłoszona 
została uchwała, która zakładała 
dołożenie kolejnego kryterium 
w drugiej turze rekrutacji. Cho-
dzi tu o dodatkowe punkty za… 
zaszczepienie dziecka. - Arty- 

kuł 131 ustęp 4 ustawy z 16 gru- 
dnia 2016 r Prawo oświatowe 
oddaje kompetencje w zakre-
sie kryteriów w drugim etapie 
rekrutacji gminom. Tych kry-
teriów dodatkowych może być 
sześć i to kryterium (przeprowa-
dzone szczepienie przyp. Red.) 
byłoby właśnie kryterium szó-
stym – poinformowała radnych 
na sesji Urszula Nelken, dyrektor 
Centrum Usługowo-Oświatowe-
go w Piastowie. –  Wprowadze-
nie tego dodatkowego kryterium 
przy rekrutacji do przedszkola 
ma  premiować obowiązkowe 
szczepienia. Jednocześnie za-
szczepienie dziecka nie będzie 
niezbędnym warunkiem przy-
jęcia do przedszkola. Ta zmia-
na ma podnieść bezpieczeństwo 
wszystkich dzieci – dodała.

Radna Bożenna Kalinowska 
zastanawiała się czy wprowa-
dzając taki zapis nie zostaną 
pokrzywdzone dzieci, które 
ze względów zdrowotnych nie 

Dodatkowe punkty za szczepienie  
przy rekrutacji do przedszkola

mogą przejść szczepienia. – Czy 
to nie jest dyskryminacja dziec-
ka chorego czy takiego z od- 
roczonym terminem szczepie- 
nia? – dopytywała. 

Obecny na posiedzeniu rady 
burmistrz Grzegorz Szuplewski 
zaznaczył, że zmiany mają za-
chęcić rodziców do szczepie-
nia dzieci. –  Wiemy że niektóre 
dzieci nie mogą być szczepio-
ne, chociaż rodzice chcieliby 
je zaszczepić ale są też dzieci, 
które mogły by być szczepione, 
a nie są ze względu na rodzi-
ców. To są takie skrajne dwie 
sytuacje. Premiowane będzie to, 
że rodzice szczepią dzieci któ-
re mogą być szczepione. Dzieci 
które nie mogą być szczepio-
ne nie mogą być dyskrymino-
wana, ale wnioskodawcy którzy 
nie wykażą przeciwskazań  do 
szczepienia dziecka i jedno-
cześnie nie wykażą dokumen-
tów o szczepieniu nie dostaną 
tych punktów. Jestem za takim 

 IS
TO

C
K 

 

rozwiązaniem, by dzieci któ-
re nie mogą być szczepione ze 
względów zdrowotnych byłyby 
traktowane jak dzieci zaszcze-
pione – zaznaczył Szuplewski. 

Dyskusja na temat dodatko-
wych punktów za odbyte obowiąz-
kowe szczepienie przez dziecko 
zajęła radnych. Padły propozy-
cje, by dzieciom zaszczepionym 

przyznawać nie 5 punktów, a 10. 
Wniosek jednak przepadł. 

Pojawiło się jednak pytanie 
po co zmieniać kryteria. – Jaki 
jest sens wprowadzenia takie-
go kryterium skoro i tak mu-
simy przyjąć wszystkie dzieci? 
– zapytał radny Zbigniew Garus.

Zgodnie z przepisami miasto 
ma obowiązek zapewnić miejsce 
w przedszkolu wszystkim zgło-
szonym dzieciom. Nie może być 
sytuacji, że ktoś nie zostanie do 
przedszkola przyjęty. Po co więc 
zapis o dodatkowych punktach 
za szczepienie? Okazuje się, 
że jedyną „karą” dla rodziców, 
którzy nie szczepią dzieci mo-
że być niezakwalifikowanie do 
przedszkola pierwszego wybo-
ru. W najgorszy wypadku dla 
rodziców oznacza to, że będą 
musieli wozić dziecko do przed-
szkola po drugiej stronie mia-
sta. Czy to zachęci rodziców do 
szczepień dzieci? Przekonamy 
się niebawem.  AZ

Jest wykonawca dla 
parkingu w Otrębusach

Inwestycja jest bardzo po-
trzebna, ponieważ obecnie 
kierowcy korzystają z dzikie-
go parkingu położonego bli-
sko torów Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. I to właśnie z tym 
miejscu powstaną nowe miej-
sca postojowe.

Wybudowana zostanie na-
wierzchnia z kostki betonowej 
i odwodnienie. Parking zmieści 
42 pojazdy, w tym dwa przysto-
sowane dla samochodów osób 
niepełnosprawnych. Powstanie 
na planie prostokąta miejsca-
mi postojowymi umieszczony-
mi od strony torowiska WKD. 
Zakończony zostanie rondem, 
czy rzecz ujmując zaokrąglo-
nym placem manewrowym. 
Wjazd na parking oczywiście 
od ul. Natalińskiej.  SD

BRWINÓW
Gmina Brwinów roz-
strzygnęła przetarg na 
budowę parkingu „par-
kuj i jedź” przy stacji 
WKD w Otrębusach.

D o przetargu wpły-
nęła tylko jedna 
oferta, firmy In-
-Tec-Plan pocho-

dzącej z miejscowości Sanniki 
na Mazowszu. Mimo to, udało 
się rozstrzygnąć postępowanie. 
Wykonawca zajmie się zapro-
jektowaniem i budową parkingu 
za kwotę nieco ponad 1,2 mln zł. 
Na projekt firma będzie miała 
czas do kwietnia, natomiast na 
budowę aż do 6 grudnia.

Ekspresowa budowa 
ronda na Powstańców  

i Stalowej
Powiat pruszkowski rozpisał 

właśnie przetarg w tej sprawie 
i poszukuje wykonawcy, który zaj-
mie się budową ronda. Warto za-
znaczyć, że prace mają przebiegać 
w niemal ekspresowym tempie. 
Termin ich zakończenia to mak-
symalnie 84 dni (12 tygodni) od 
momentu podpisania umowy. 
Do zadań wyłonionej w przetar-
gu firmy będzie należała budowa 
odwodnienia, linii kablowej śred-
niego napięcia oraz oświetlenia.

Niestety, nie obędzie się bez 
utrudnień. Projekt czasowej 
organizacji ruchu przewiduje 
zamknięcie ulic w rejonie budo-
wanego ronda. Na tydzień przed 
zamknięciem mają pojawić się 
znaki ostrzegające kierowców 
i informujące o objazdach.

Jeśli uda się rozstrzygnąć 
przetarg to budowa będzie mo-
gła ruszyć na początku drugie- 
go kwartału.  EL

PRUSZKÓW

Władze powiatu prusz-
kowskiego ogłosiły prze-
targ na budowę ronda 
na skrzyżowaniu ulic 
Powstańców, Plantowej  
i Stalowej w Pruszkowie. 

T o inwestycja zapo-
wiadana jeszcze przez 
władze poprzedniej 
kadencji. I bardzo 

wyczekiwana przez kierowców. 
Rondo u zbiegu dwóch dróg po-
wiatowych i ulicy Stalowej znacz-
nie ułatwi poruszanie się w tym 
rejonie miasta. Zniknie pro-
blem z ograniczoną widoczno-
ścią, złym stanem nawierzchni, 
koniecznością długiego oczeki-
wania na możliwość włączenia  
się do ruchu.

Nożownik z ul. Chopina 
przejdzie badania 

psychiatryczne
Kiedy Krystian M. stanie 

przed sądem? Tego na razie 
nie wiemy. Sędzia przychylił 
się do wniosków o przedłu-
żenie aresztu, więc mężczyzna 
nadal przebywa za kratkami. 
W międzyczasie prokura-
tor postanowił o konieczno-
ści przeprowadzenia badań 
psychiatrycznych. – Zostanie 
przeprowadzona obserwacja 
sądowo-psychiatryczna po-
dejrzanego. Na jej podstawie 
stwierdzimy czy był on poczy-
talny czy nie. Od tego zależy 
czy do sądu zostanie skierowa-
ny akt oskarżenia czy wniosek 
o internację – wyjaśnia Prze-
mysław Paluch, prokurator re-
jonowy w Pruszkowie.

Mężczyzna może więc nie 
trafić do więzienia, a do zakładu 
psychiatrycznego. Jak ustalili-
śmy, zarzuty wobec Krystiana 
M. nie zmieniły się.  EL

PRUSZKÓW
Wracamy do sprawy, 
która w sierpniu zeszłe-
go roku wstrząsnęła 
mieszkańcami Prusz-
kowa. Chodzi o atak 
nożem na mężczyznę 
w kamienicy przy  
ul. Chopina. 

D o ataku doszło 
w połowie sierp-
nia ubiegłego ro-
ku. Krystian M. 

miał zadać swemu koledze cięż-
kie rany nożem, po czym uciekł 
z mieszkania. Mężczyznę uda-
ło się zatrzymać kilka dni póź-
niej. Prokuratura postawiła mu 
zarzut usiłowania zabójstwa, 
sąd zdecydował o tymczasowym 
aresztowaniu podejrzanego.
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Wracamy do sprawy awantury w lokalu przy  
ul. Hortensji w Pruszkowie. W jej trakcie kilku-
krotnie raniony nożem został mężczyzna. Okazu-
je się, że za napaścią stoi 32-letnia kobieta, której 
śledczy postawili już zarzut usiłowania zabójstwa. 
Do dramatycznych doszło w środę, 9 stycznia.  
W pewnym momencie gospodyni wyrzuciła po-
krzywdzonego za drzwi i na klatce schodowej 

zadała mu kilka ran nożem w plecy. Jej koleżanka, 
34-latka widząc, co się stało zabrała nóż i scho-
wała go u siebie w mieszkaniu. 32-latka usłysza-
ła zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy  
w Pruszkowie, na wniosek policji i prokuratu-
ry, zastosował wobec podejrzanej tymczasowy 
areszt na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo 
grozi kara nawet dożywotniego więzienia.  EL

PRUSZKÓW

Zarzuty po awanturze  
na ul. Hortensji

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Pruszkowska straż miej-
ska chce uprzątnąć  
z ulic wraki samocho-
dów. Akcja zostanie prze-
prowadzona wiosną.

R dzewiejąca blacha, 
wybite szyby, prze-
bite opony – takich 
wraków, które za-

stawiają miejsca parkingo-
we w Pruszkowie jest całkiem 
sporo. Ich odholowanie nie jest 
wbrew pozorom takie łatwe. Na 
straży miejskiej ciąży obowią-
zek nie tylko znalezienia wła-
ściciela pojazdu, ale również 
powiadomienia go o konieczno-
ści usunięcia pojazdu. Jeśli ten 
nie reaguje na wezwania straż 
może odholować auto. Wyjątków 
od tej reguły jest kilka. Odho-
lować auto można niezwłocz-
nie, gdy pojazd znajduje się na 
drodze i utrudnia ruch lub gdy 
zagraża środowisku. 

Pruszkowscy strażnicy miej-
scy zapowiadają, że niebawem 

ulic miasta zniknie kilkadzie-
siąt wraków. – Wiosną planujemy 
usunąć z ulic Pruszkowa blisko 
40 wraków. Obecnie prowadzi-
my wymagane procedury. Jeśli 
właściciele tych pojazdów nie 
zareagują na nasze wezwania, 
to wraki trafią na nasz parking 
depozytowy – mówi nam Wło-
dzimierz Majchrzak, komendant 
pruszkowskiej straży miejskiej. 

Szykują się do sprzątania wraków

Wraki na parkingu nie będą 
jednak stać w nieskończoność. 
– Po upływie sześciu miesięcy 
od dnia odholowania na par-
king, auto przechodzi na wła-
sność miasta. To pozwala nam 
zezłomować takie samochody  
– zaznacza Majchrzak. 

Jeśli widzicie gdzieś na tere-
nie miasta stojący wrak zgłoście 
to straży miejskiej.  AZ
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy bloków 
położonych blisko stacji 
PKP w Pruszkowie znów 
zaczęli narzekać na zbyt 
głośne komunikaty  
o przyjazdach i odjaz-
dach pociągów. Twier-
dzą, że po naszej inter-
wencji sygnały nieco 
wyciszono, ale od kilku 
dni znowu jest głośniej.

P rzez pewien czas był 
spokój, ale temat po-
wrócił. Do naszej re-
dakcji zwróciło się wie 

lu czytelników z prośbą o po- 
nowne zajęcie się tematem 
zbyt głośnych megafonów. – Za 
pierwszym razem prośby o ob-
niżenie głośności komunikatów 
nadawanych na pruszkowskim 
dworcu poskutkowały, dlatego 

kontaktuję się jeszcze raz. Od 
kilku dni znowu nie da się wy-
trzymać. PKP najpierw wyciszyło 
komunikaty, a teraz znowu roz-
głośniło. W mieszkaniu nie da się 
wytrzymać. Megafony wyją od 
5.00 rano do późnego wieczora…  
– napisał do nas Marcin.

Nie brakowało też telefonów 
w tej sprawie. – Znowu PKP sza-
leje z tymi głośnikami. Dokład-
nie słyszę komunikat, o której 
godzinie przyjedzie czy odje-
dzie pociąg. A mam zamknięte 
okna! – mówił nam Krzysztof.

Ponownie zwróciliśmy się do 
PKP Polskie Linie Kolejowe, aby 
wyjaśnić kwestię zbyt głośnych 
komunikatów na stacji. Okazu-
je się, że spółka na bieżąco mo-
nitoruje sytuację. W dodatku 
w zeszłym tygodniu głośność 
komunikatów miała zostać nie 
zwiększona, a… obniżona. – Re-
agujemy na każde zgłoszenie do-
tyczące głośności komunikatów 
podawanych na stacjach i przy-
stankach. Także w Pruszkowie już 

kilkukrotnie sprawdzaliśmy sys-
tem nagłośnieniowy. W zeszłym 
tygodniu głośność komunika-
tów została ponownie obniżona. 
W środę obniżona została także 
głośność gonga – poinformował 
nas Karol Jakubowski z zespołu 
prasowego PKP PLK.

Problem w tym, że głośność 
należy wystroić tak, aby okolicz- 
ni mieszkańcy nie odczuwali 
dyskomfortu, a żeby pasażero-
wie mieli możliwość usłysze-
nia i zrozumienia komunikatu. 
– Ważne jest aby podawane ko-
munikaty o przyjazdach i od-
jazdach pociągów były dobrze 
słyszane przez pasażerów na 
peronach oraz aby nie zakłóca-
ły spokoju okolicznych miesz-
kańców – dodaje Jakubowski.

Jak tłumaczy PKP PLK obec-
nie wartość głośności komunika- 
tów wynosi 1/4 mocy, w porówna-
niu do początkowych ustawień.  
W dodatku w porze nocnej syg- 
nały mają być nadawane jeszcze 
ciszej niż w dzień.  SD

Powraca temat głośnych 
megafonów na stacji PKP
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Były prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński będzie pracował w grodziskim 
urzędzie miejskim. Pełnomocnik do 
spraw współpracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego – to nazwa 
stanowiska jakie będzie zajmował Jan 
Starzyński. Do jego obowiązków nale-
żeć będą: inicjowanie i podejmowanie 

spraw związanych ze współpracą gmi-
ny z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, prowadzenie spraw 
dotyczących współpracy z jednostka-
mi samorządu terytorialnego na te-
renie województwa mazowieckiego  
w zakresie kolejowego transportu pu-
blicznego i komunikacji oraz inwestycji 

realizowanych na podstawie porozu-
mień międzygminnych, współpraca  
z organizatorami kolejowego trans-
portu publicznego. Jan Starzyński 
będzie odpowiadał za koordynację 
współpracy z WKD i Kolejami Mazo-
wieckimi oraz prowadził negocjacje 
w sprawie wspólnego biletu.  AZ

GRODZISK MAZ.

Jan Starzyński znalazł pracę 
w grodziskim urzędzie

Zbiórka na operację nóżki Lenki
PRUSZKÓW

Poznajcie roczną  
Lenkę z Pruszkowa. 
Dziewczynka od  
urodzenia zmaga się  
z deformacją nóżki  
a nadzieję na to,  
że będzie chodzić  
daje tylko kosztowna 
operacja.

W alka o wylecze-
nie nóżki dziew-
czynki trwa od 
urodzenia. – Gdy 

Lenka przyszła na świat, leka-
rze od razu zauważyli, że z jej 
nóżką jest coś nie tak. Przez 
pierwsze tygodnie życia odwie-
dziliśmy dziesiątki specjalistów. 
Zrobili jej badania, które nic 
nie zmieniały w naszym życiu. 
Lenie co tydzień zakładali gip-
sy, które nie przynosiły żadne-
go efektu. Kiedy skończyła trzy 
miesiące usłyszeliśmy: wrodzo-
ne zwichnięcie stawu kolano-
wego. Taki przypadek zdarza 

się raz na sto tysięcy przypad-
ków. Trzeba operować – mówi 
Marlena, mama Lenki.

Operacja nie przyniosła jed-
nak oczekiwanych efektów, a po 
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czasie stan nóżki zaczął się po-
garszać. –Obecnie Lena nie ma 
szans na chodzenie i prawi-
dłowy rozwój – zaznacza ma-
ma dziewczynki.

Przypadkiem Leny zain-
teresował się dr Dror Paley, 
światowej sławy amerykański 
ortopeda, znany m.in. z autor-
skiej metody wydłużania ko-
ści. Są więc duże szanse, że 
jego pomoc okaże się skutecz-
na. Operacja może odbyć się 
w kwietniu, ale do tego czasu 
trzeba zebrać 300 tys. zł. To 
kwota znacznie przekraczająca 
możliwości finansowe rodzi-
ców dziewczynki. – Nawet gdy-
byśmy sprzedali wszystko, co 
mamy, to i tak byłoby za mało. 
Prosimy więc o pomoc – mówi  
mama Leny.

Lenkę można wspierać fi-
nansowo za pośrednictwem 
Fundacji Kochaj Życie (w wy-
szukiwarce należy wpisać Lena 
Woźniak), wrzucając pieniądze 
do puszek, które znajdziecie 
w sklepach i punktach usłu-
gowych na terenie Pruszkowa 
(są oznaczone zdjęciem Len-
ki). Wkrótce zbiórka ma ruszyć 
także na portalu SiePomaga.pl 
Więcej informacji znajdziecie 
także na facebookowej grupie 
Pomoc dla Lenki.  EL

Walentynkowy 
Armageddon Challenge

toru kolarskiego. Biegać będzie-
my w Parku Potulickich. Dystans to 
14 km, czyli siedem pętli po 2 km. 
Sami zdecydujecie ile ich przebie-
gniecie. Zejść z trasy biegu może-
cie w każdej chwili. 

Do końca stycznia pakiet star-
towy kosztuje 79 zł. Od lutego ce-
na wzrasta do 89 zł. 

Fundacja Armageddon Challen-
ge prowadzi również akcje „Poma-
ganie przez bieganie, zamieniamy 

BIEGI
Szukasz pomysłu na 
nietuzinkowy prezent 
walentynkowy?  
A co powiesz na udział 
w biegu z przeszkodami? 
Zwłaszcza, że jedno-
cześnie możesz pomóc 
małej Helence!

Czym jest Armaged-
don Chalenge? To bieg 
z przeszkodami organi-
zowany przez fundację 

o tej samej nazwie, którą prowa-
dzi Dariusz Sierhej. Tu będzie-
cie musieli czołgać się w błocie, 
wskoczyć o lodowatej wody czy 
podciągnąć się na linie. Wszystko 
w świetnej atmosferze. W biegu 
nie chodzi o najlepszy czas. Cho-
dzi o pokonanie słabości i wspól-
ne wsparcie. 

Walentynkowy Armageddon 
Challenge będzie rozgrywa-
ny w Pruszkowie. Start w godz. 
16.00, 16.50 oraz 17.20 z terenu 

MICHAŁOWICE
10 stycznia odbyło się 
spotkanie rodziców  
z wójtem gminy Mi-
chałowice na temat 
rozbudowy przedszkola. 
Dużym problemem przy 
rozbudowie placówki 
okazuje się brak miejsc 
na przeniesienie dzieci 
na czas prac.

R ozbudowa przed-
szkola znajdującego 
się w Michałowicach 
to bardzo ważna in-

westycja dla mieszkańców gmi-
ny. I to nie tylko dla rodziców 
dzieci, które aktualnie uczęsz-
czają do placówki. Chodzi o to 
aby zapewnić dzieciom miejsca 
na kolejne lata.

Potrzebna rozbudowa
Budynek w kształcie litery „H” 
został wybudowany w 1978 r. 
Rozbudowano go w latach 2006-
2007, a w roku 2015 dostawiono 
budynek modułowy o powierzch-
ni 400 m kw. Aktualnie uczęszcza 
tam 225 przedszkolaków. Według 
wyliczeń gminy 145 dzieci z Mi-
chałowic, Opaczy i osiedla Mi-
chałowice oraz 80 dzieci z Reguł, 
Pęcic, Komorowa.

Projekt rozbudowy tego przed-
szkola jest gotowy, bowiem został 
wykonany jeszcze za poprzed-
niej kadencji. Zakłada on, że 
przedszkole rozrasta się w gó-
rę (o dodatkową kondygnację). 
Po rozbudowie obiekt pomie-
ściłby 250 dzieci oraz 30 osób 
z personelu. Niestety w projek-
cie nie uwzględniono dodatko-
wych miejsc parkingowych.

Co z dziećmi?
Jednak prawdziwym problemem 
jest takie zorganizowanie rozbu-
dowy, żeby była ona jak najmniej 
odczuwalna dla dzieci. Tutaj na-
leży podkreślić, że rozbudowa 
oznacza wybudowanie przed-
szkola niemal od nowa. Należa-
łoby rozebrać część wybudowaną 
w 1978 r. i jedynie zostawić część 
rozbudowaną w latach 2006-2007. 
Wobec tak dużego zakresu prac 
przedszkole musiałoby zostać wy-
łączone z użytkowania na czas 
planowanej rozbudowy. Problem 
w tym gdzie przenieść dzieci…

– Nie przewidziano dobre-
go rozwiązania zastępczego dla 
dzieci na czas przebudowy. Ry-
sują się nam dwie możliwości. 
Pierwszą są kontenery tymcza-
sowe, przy czym tutaj niezbęd-
ne jest rozważenie lokalizacji. 
Nie wiemy jakie media są takich 
miejscach, w jaki sposób zorga-
nizować plac zabaw. Generuje 
to dodatkowy koszt – mówiła 

Co będzie z rozbudową przedszkola  
w Michałowicach?

podczas spotkania Małgorzata 
Pachecka, wójt gminy Michałowi-
ce. – Rozważamy rozmieszczenie 
dzieci w placówkach niepublicz-
nych. Jednak takie przedszkola 
funkcjonują w zakresie swoich 
możliwości. Teoretycznie można 
przyjąć, że jest 140 miejsc niewy-
korzystanych jest w przedszko-
lach niepublicznych. To jednak 
nadal za mało. Ponadto te pla-
cówki mają swoją obsadę przed-
szkolną i trudno powiedzieć czy 
nasza byłaby w ogóle potrzebna. 
Ponadto można byłoby tylko kilka 
dzieci umieścić w jednym przed-
szkolu – zaznaczała.
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Ponadto w 2017 r. gmina była 
w sytuacji gdy siedmioro dzieci 
nie dostało się do placówek pu-
blicznych. Przedszkola prywatne 
mogły ubiegać się aby przyjąć te 
dzieci za pełną dopłatą ze stro-
ny gminy (standardową dopła-
tą do przedszkoli), ale żadna 
z placówek, a jest ich w gminie 
17, nie zgłosiła się w konkursie. 
– Dzięki negocjacjom przepro-
wadzonym przez dyrektora te 
siedmioro dzieci znalazło miej-
sce w przedszkolu w Regułach. 
Bo ono jedyne było zaintereso-
wane przyjęciem dzieci – pod-
kreślała Pachecka.

Pojawił się też inny pomysł, 
który swój początek miał na 
konsultacjach zorganizowanych 
w grudniu ubiegłego roku. Plan 
zakładałby najpierw rozbudowę 
przedszkola w Regułach, a potem 
w Michałowicach. W ten sposób 
po zakończeniu prac związa-
nych z placówką w Regułach, 
można byłoby tam przenieść 
dzieci z przedszkola w Micha-
łowicach. Następnie rozpocząć 
zapowiadaną rozbudowę budyn-
ku w Michałowicach. Plusem ta-
kie rozwiązania byłoby mniejsze 
zagęszczenie dzieci w przedszko-
lach oraz budowa dwóch takich 
placówek w jedną kadencję.

Gorąca dyskusja
Wszystkie te pomysły spotkały 
się z różną reakcją rodziców oraz 
przybyłych na to spotkanie rad-
nych. W każdym razie rozgorzała 
dyskusja na temat wyboru naj-
lepszego rozwiązania. Zatem czy 
dzieci ulokować w zastępczych 
kontenerach, placówkach nie-
publicznych, a może rozpocząć 
najpierw rozbudowę w Regułach, 
a później w Michałowicach? Pod-
czas tego spotkania nie wypra-
cowano konsensusu.

Pytania jakie padały ze stro-
ny uczestników dotyczyły po-
dania konkretnych kosztów za 
zbudowanie zaplecza na czas 
rozbudowy w Michałowicach, 
czyli posadowienia kontenerów 

i kosztów ich przyłączenia do me-
diów. Część rodziców była prze-
ciwna żeby rozdzielać dzieci po 
różnych częściach gminy w nie-
wielkich kontenerach. Podob-
ne zdania można było usłyszeć 
w stosunku do umieszczenia 
dzieci w przedszkolach niepu-
blicznych – i ten pomysł najmniej 
przypadł do gustu uczestni-
ków spotkania.

Pojawiły się też obawy czy je-
śli doszłoby do realizacji pomy-
słu budowy dwóch przedszkoli 
w tej kadencji, to czy wystarczy-
łaby ona na zrealizowanie takiego 
zadania. – W Regułach mogliby-
śmy rozpocząć budowę w przy-
szłym roku i zakończyć w 2020 r.  
Następnie można byłoby zacząć 
rozbudowę w Michałowicach  
– przekonywała wójt gminy.

Termin określono 
w granicach 4 lat.
Pod koniec spotkania pojawił się 
też temat przedszkola w Grani-
cy. Mało kto wie, ale projekt z tym 
związany powstał już w 2010 r. Jed-
nak to był na tyle osobny temat, 
że nie omawiano go szczegółowo.

Zatem co będzie dalej? W jaki 
sposób zostanie przeprowadzo-
na rozbudowa przedszkola w Mi-
chałowicach, na którą w budżecie 
zaplanowano ponad 10 mln zł? 
Trudno w tej chwili jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Temat będzie-
my monitorować.  SD

Walentynkowy 
Armageddon 
Challenge będzie 
rozgrywany  
w Pruszkowie.

kilometry na złotówki”. Pomoc „wy-
biegana” w trakcie walentynko-
wego armagedonu trafi do małej 
Helenki, która walczy z autyzmem.

Więcej informacji znajdzie-
cie na www.armageddonchal-
lenge.pl.  AZ
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„Niuchacz” kontroluje stan powietrza
– Daje nam podstawy do wyty-
powania „trucicieli” i przepro-
wadzenia szeroko zakrojonej 
kontroli. Pomiary z głowicy ba-
dawczej służą do typowania bu-
dynków lub obszarów wymaga-
jących kontroli. Pomiary te dają 
praktycznie 99,99 proc. skutecz-
ność na namierzenie palenia 
odpadów w piecach. Tylko w ostat-
nim okresie surowymi manda-
tami karnymi ukarano 6 osób, 
które spalały w piecu odpady 
m.in. klepkę podłogową, stare 
okiennice i inne odpady powo-
dujące duże stężenie substancji 
szkodliwych w powietrzu – infor-
mują grodziscy strażnicy.

GRODZISK MAZ. 
Grodziscy strażnicy 
miejscy prowadzą 
działania antysmogowe 
przy użyciu drona.

W ubiegłym roku 
grodziska straż 
miejska „zatrudni-
ła” nowego funk-

cjonariusza. To dron dzięki któ-
remu strażnicy monitorują stan 
powietrza. „Niuchacz”, bo tak na-
zywa się dron wyposażony system 
służący do analizy składu powie-
trza jest praktycznie nieomylny. 

Okazuje się jednak, że nie każ-
dy „kopcący” komin to „truci-
ciel”. W niektórych przypadkach 
duże zadymienie powstaje z po-
wodu złej techniki rozpalania. 
Wiele osób rozpala piece „od do-
łu”. Jeśli podpalamy drewno lub 
węgiel od dołu lub wrzucamy 
na żar kolejną porcję opału po-
wstaje dym. Jak zatem powinno 
się rozpalać w piecu? Ważne by 
zaczynać od góry. To tu powin-
na znaleźć się podpałka, trochę 
papieru i drobne ścinki drew-
na. Niżej powinniśmy umie-
ścić rozpałkę i drewno. Najniżej 
umieszczamy węgiel lub duże 
kawałki drewna. AZ

Jak nasze szkoły wypadły 
w rankingach?

na kontynuację nauki w szkole 
w swoim mieście. 

Przejdźmy zatem do rankingu 
liceów ogólnokształcących. Twór-
cy tworząc listę brali pod uwagę 
następujące wskaźniki: sukcesy 
w olimpiadach (30 proc. oceny), 
wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych (25 proc. oce-
ny), wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych (45 proc. oceny). 

„Perspektywy” przygotowały 
również ranking najlepszych tech-
ników. Tu na ocenę składały się 
wyniki: olimpiad (20 proc. oceny), 
matury z przedmiotów obowiąz-
kowych (20 proc. oceny), matu-
ry z przedmiotów dodatkowych 
(30 proc. oceny), egzaminu za-
wodowego (30 proc. oceny). AZ

REGION
Portal Perspektywy 
opublikował ranking 
szkół ponadpodsta-
wowych w Polsce. 
W zestawieniach nie 
zabrakło również szkół 
z naszego regonu.

Coroczny ranking przy-
gotowywany przez 
„Perspektywy” to 
zbiór swoistych wska-

zówek dla uczniów, którzy koń-
czą naukę w szkole podstawo-
wej i zastanawiają się nad tym 
jak ma wyglądać ich dalsza ścieżka 
edukacji. Rankingi to zestawie-
nie najlepszych szkół, nie tyl-
ko z dużych miast, ale również 
z tych mniejszych. Nie dziwi więc, 
że uczniowie często decydują się 

REGION
Radni sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego 
przegłosowali na wtorko-
wej sesji Plan Gospodarki 
Odpadami. O przyjęcie 
tego ważnego dla gmin 
dokumentu od dłuższe-
go czasu apelował m.in. 
Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

P lan Gospodarki Od-
padami określa zasady 
odbioru i przetwarza-
nia śmieci, w tym bardzo 

istotną kwestię liczby regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpa-
dów komunalnych, tzw RIPOK-ów. 
Po wielomiesięcznej przepychance 
między urzędem marszałkowskim 
a ministerstwem środowiska, doku-
ment w końcu udało się dla Mazow-
sza przyjąć. – Po sześciu miesiącach 
sporu, uwag i zastrzeżeń mini-
sterstwa, w grudniu resort wydał 

w końcu opinię w sprawie PGO 
WM 2024 dla Mazowsza, akcep-
tując tym samym niewiele różnią-
cą się od pierwotnie proponowanej 
przez urząd marszałkowski wersji 
dokumentu – wyjaśnia Marta Mi-
lewska, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie.

22 stycznia, radni sejmiku wo-
jewództwa jednogłośnie przyjęli 
dokument. – Do Planu Gospodarki 
Odpadami wprowadziliśmy kilka 
rozwiązań w celu zminimalizo-
wania ryzyka związanego z cią-
głością przetwarzania odpadów. 
Poszerzyliśmy gminom regiony, 
żeby zwiększyć dostępność do in-
stalacji i przetwarzania odpadów 

Plan Gospodarki Odpadami przegłosowany

komunalnych, ale też wskazujemy 
instalacjom konieczność dostoso-
wania się do nowych wymogów. 
Mamy nadzieję, że branża odpa-
dowa będzie podejmowała działa-
nia w kontekście przekształcania 
się według kierunku wyznaczo-
nego w planie – mówi Marcin 
Podgórski z Urzędu Marszałkow-
skiego w Warszawie.

Przyjęcie Planu to krok w do-
brą stronę, jednak nie rozwiązuje 
on wszystkich problemów z wy-
wozem odpadów, z jakimi bory-
kają się gminy. – Brak tego Planu 
uniemożliwiał rozwój, zwiększenie 
możliwości przyjmowania przez 
punkty dodatkowej ilości odpadów. 

M
A

P Brak tego dokumentu również nam 
utrudniał życie, choć faktycznie 
jego uchwalenie radykalnie nie 
poprawi sytuacji – ocenia bur-
mistrz Benedykciński.

Sytuację komplikuje zagmatwa-
ny stan prawny, którego skutkiem 
może być drastyczna podwyżka 
cen odbioru śmieci, a także nie-
pewna przyszłość istniejących 
instalacji. Większość z tych dzia-
łających w naszym regionie nie po-
siada prawomocnych pozwoleń na 
funkcjonowanie. Problem dotyczy 
MZO w Pruszkowie, fi rm Lekaro, 
Hetman i Remondis.

Pozwolenia wydane przez mar-
szałka uchylał minister środowi-
ska. – Minister uchyla wydawane 
przez urząd marszałkowski regio-
nalnym instalacjom przetwarzania 
odpadów komunalnych pozwole-
nia zintegrowane i cofa je do po-
nownego rozpatrzenia. Co ważne, 
podejmuje te decyzje, mimo że ma 
w rękach narzędzie pozwalające 
zakończyć prace nad nimi. Mo-
wa o tzw. decyzji reformatoryjnej, 
czyli dostosowaniu przez mini-
stra decyzji do własnych oczekiwań 
– zaznacza Marta Milewska. EL

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(RANKING WOJEWÓDZKI/RANKING 
OGÓLNOPOLSKI)
34/118 SLO nr 5 w Milanówku
63/269 LO Kościuszki w Pruszkowie
99/486 LO Zana w Pruszkowie
105/554 Podkowiańskie LO nr 60 w Podkowie Leśnej
106/559 LO Dąbrowskiej w Komorowie
147/827 LO w ZS nr 1 w Milanówku
149/844 LO w ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
150+/943 Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Pruszkowie

TECHNIKA (RANKING WOJEWÓDZKI/
/RANKING OGÓLNOPOLSKI)
48/404 Technikum w ZSTiL nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
80/500+ Technikum Budowlane w ZS Staszica w Pruszkowie.
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Po raz kolejny w naszym regionie zagości charyta-
tywny turniej piłkarski, z którego dochód wesprze 
Fundację Rak’n’Roll Wygraj Życie. Zapisy właśnie 
ruszyły! Pomysł jest prosty. Trzy eliminacyjne tur-
nieje z udziałem amatorskich drużyn piłkarskich, 
potem wielki finał w Warszawie. Dużo dobrych 
emocji, zdrowej sportowej rywalizacji i szczytny 
cel. Już 9 lutego pierwsze zmagania zaplanowano 

w Grodzisku Mazowieckim. Tydzień później dru-
żyny spotkają się na boisku na Bemowie, a 23 lu-
tego na Białołęce. Najlepsze zespoły zmierzą się 
17 marca na oficjalnym finale na Arenie Ursynów. 
Tego dnia zorganizowany zostanie również poka-
zowy Mecz Gwiazd Drużyny Sportowego Boha-
tera vs. Drużyny Rak’n’Roll. Zapisy prowadzone są 
na stronie: sportowybohater.pl. EL

PIŁKA NOŻNA

Startują zapisy 
do Wykopmy Raka 2019
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Powiat zaplanował inwestycje
Od wyborów 
samorządowych 
minęły trzy miesiące. 
Radni nowej 
kadencji ponownie 
powierzyli stanowisko 
starosty Markowi 
Wieżbickiemu. 
Wicestarostą 
został Krzysztof 
Filipiak, zaś etatowym 
członkiem zarządu 
– Krzysztof Markowski.

R adni Powiatu Grodzis-
kiego w grudniu, pod-
czas pierwszej mery-
torycznej sesji podjęli 

uchwałę budżetową. Uchwała ta 
jest bardzo ważna, gdyż opisa-
ne są w niej szczegółowo docho-
dy i wydatki, ale to co interesuje 
wielu mieszkańców – to zawarty 
plan wydatków majątkowych, czy-
li krótko mówiąc, jakie inwesty-
cje powiat chciałby zrealizować.

Na inwestycje powiat grodzi-
ski planuje przeznaczyć w tym 
roku blisko 11,7 mln zł. Znaczną 
część z tego stanowić będą inwe-
stycje drogowe (ponad 8 mln zł). 
Można tu wymienić przebudo-
wę ul.  Nałkowskiej i Centralnej 

w Radoniach i Adamowiźnie, 
przebudowę ul. Chełmońskiego 
i Pomorskiej w Jaktorowie, prze-
budowę drogi powiatowej nr 2855 
w Zarębach (gmina Żabia Wola) na 
dwóch odcinkach,  budowę dro-
gi powiatowej nr 3832 w Barano-
wie czy przebudowę drogi nr 1510 
na trasie Stare Kłudno – Żuków 
wraz ze skrzyżowaniem tej drogi 
z drogą nr 1509 oraz przebudową 
drogi 1509 w zakresie chodnika.

Część środków na infrastruk-
turę drogową pochodzić będzie 
od gmin: ponad 1,5 mln zł od 
gminy Jaktorów i 1,5 mln zł od 
gminy Grodzisk Mazowiecki. Po-
nad 1,6 mln zł powiat dostanie 
w ramach dotacji z województwa 

mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Dróg Lokalnych o istotnym zna-
czeniu dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego kraju”.

Ok. 1,7 mln zł zostanie prze-
znaczone na remonty budynków 
użyteczności publicznej. Przede 
wszystkim będzie to remont 
pomieszczeń w budynku przy 
ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazo-
wieckim na potrzeby przeniesie-
nia siedziby Starostwa Powiatu 
Grodziskiego, zostanie również 
przeprowadzona termomoder-
nizacja budynku wraz z wymianą 
orynnowania i ułożeniem opaski 
w Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Grodzisku Mazowieckim 

oraz remont ośrodka zdrowia 
przy ul. Piasta 30 w Milanówku.

Pozostałe inwestycje stanowią 
ponad 1 mln zł. Wśród nich moż-
na wymienić zakup dziewięcio-
osobowego mikrobusa dla Domu 
Pomocy Społecznej w Izdebnie 
Kościelnym, zakup sprzętu me-
dycznego dla Szpitala Zachod-
niego czy udział w projekcie 
„regionalne partnerstwo samo-
rządów Mazowsza dla aktywiza-
cji społeczeństwa informacyjnego 
w zakresie e-administracji i geo-
informacji” w ramach współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

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

Szkolenia podnoszące 
kompetencje cyfrowe

Do 31 marca 2019 r. można 
zgłaszać się na bezpłatne 
szkolenia realizowane przez 
gminę Brwinów w ramach 
projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa 
mazowieckiego”.

Do wyboru są trzy moduły:

1.„Rodzic w Internecie”. Zaję-
cia adresowane są do rodziców 

i opiekunów. Uczestnicy szkolenia 
poznają źródła wartościowych i po-
chodzących z legalnych źródeł treści 
dostępnych w bibliotekach i muze-
ach cyfrowych oraz nauczą się, jak 
zapewnić dziecku bezpieczeństwo 
w sieci i reagować na zagrożenia. 
(Czas szkolenia: 2 dni po 8 godzin)

2.„Moje fi nanse i transakcje 
w sieci”. Blok zajęć przezna-

czony jest dla wszystkich, którzy 
chcieliby nauczyć się załatwiać 
skutecznie sprawy prywatne, 
biznesowe, fi nansowe i urzędo-
we za pośrednictwem internetu. 
Uczestnicy szkolenia nauczą się, 
jak korzystać m.in. z podstawo-
wych usług e-administracji z wy-
korzystaniem konta w ePUAP 
i profi lu zaufanego. (Czas szko-
lenia: 2 dni po 8 godzin)

3.„Działam w sieciach spo-
łecznościowych”. Szkole-

nie przeznaczone jest dla osób, 
które chcą nauczyć się skutecz-
nie korzystać z portali społecz-
nościowych (takich jak YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram i in.) 
w swojej codziennej pracy i w ży-
ciu prywatnym. (Czas szkolenia: 
2 dni po 8 godzin).

Regulamin i materiały rekrutacyj-
ne zamieszczone zostały na stronie 

internetowej gminy Brwinów: 
www.szkolenia.brwinow.pl. Wy-
pełnione dokumenty należy złożyć 
osobiście w Urzędzie Gminy Brwi-
nów w pok. 205, ul. Grodziska 12, 
tel. 22 738 26 23.

Szkolenia odbywać się będą 
w soboty i niedziele w sali kon-
ferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 
w Brwinowie w 12-osobowych gru-
pach. Każdy z uczestników może 
wziąć udział w jednym z wybra-
nych modułów. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa dzia-
łania 3.1: Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych dotycząca realizacji projek-
tu grantowego pn. „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa mazowieckiego”. (PR)
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OBWIESZCZENIE STAROSTY  
GRODZISKIEGO 

 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego ( Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05ze zm.), oraz 
art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02) 

zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządcy 
drogi Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 23.05.2018 r. 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej wraz z prze-
budową drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Chrzanów 
Duży i w Grodzisku Mazowieckim – etap I
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
Obręb 0004 Chrzanów Duży: 314/2
Obręb 0003: 61/1, 61/2 (61/7, 61/8, 61/9)
Nieruchomości, na których przewiduje się przebudowę innych 
dróg publicznych:
Obręb 0004 Chrzanów Duży: 94
Obręb 0003: 90
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem  
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki 
po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone 
pod drogę. 
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy  
należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej  
informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Po-
wiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).                   

WAB. 6740. 1550.2018 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia  
2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018.1474), oraz art. 49 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096t.j.).

Zawiadamiam 

o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 58 /2019 z dnia  
17.01.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150431W 
(ul. Lipowa) w Milanówku.
Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :
w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1 :
140501_1.0002 (obr. 05-02) - dz. nr ew.: 21/7, 25, 33, 35, 34, 21/11, 22/7, 22/13, 
22/8, 22/14, 26/2, 23/1, 23/26, 23/25, 23/24, 23/27, 24/11, 24/12, 23/12, 23/28, 
140501_1.0003 (obr. 05-03)- dz. nr ew.: 30/2, 1/1, 30/1,
140501_1.0008 (obr. 05-08) – nr ew.: 2/1, 1, 2/2, 3/1, 25/2, 122, 26, 61/10, 27/2, 
82/1 (82/3, 82/4), 83 ( 83/1, 83/2), 84/1, 85/3 (85/5, 85/6), 86/4 (86/7, 86/8)
1)W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy 
przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Numery działek 
oznaczone pochyłą czcionką i podkreślone, obejmują nieruchomości czasowo 
zajęte (drogi innych kategorii, budowa zjazdów – obr. 05-02 dz. nr ew.: 23/24, 
24/11, 23/27, odmulenie cieku wodnego – obr. 05-02, dz. nr ew.:23/12 ). 

Pouczenie

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11). Od decyzji służy odwołanie do 
Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096t.j.) 
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazo- 
wieckim przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronach internetowych  
www.grodzisk.pl i www.bip.grodzisk.pl zostały umieszczone wykazy  
z dnia 23.01.2019r. dotyczące:
1) nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, mianowicie:                       
– wykaz dotyczący części działki nr ew. 3/5 o pow. 0,0015 ha 
położonej przy zbiegu ul. Sadowej i Sportowej w Grodzisku 
Mazowieckim, w obrębie nr 0057-57;
– wykaz dotyczący części działki nr ew. 45 o pow. 0,0020 ha 
położonej przy ul. Kilińskiego w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 
nr 0028-28;
2) nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności 
pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a osobą fizyczną, 
mianowicie:
– wykaz dotyczący działki nr ew. 118 o pow. 2,73 ha (po podziale  
– działki nr ew. 118/1 o pow.  2,6395 ha i działki nr ew. 118/2 o powierz- 
chni 0,0905 ha) położonej w miejscowości Kłudno Stare, w obrębie 
0013 Kłudno Stare w gminie Grodzisk Mazowiecki, stanowiącej 
współwłasność Gminy Grodzisk Mazowiecki i osoby fizycznej.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Można stwierdzić, że do trzech ra-
zy sztuka. Bo za trzecim przetargiem 
gminie udało się wyłonić wyko-
nawcę dla wspomnianego zadania.  
W pierwszym postępowaniu wpły-
nęła tylko jedna oferta. Była zbyt 
wysoka. Do drugiego przetargu nikt 
się nie zgłosił. Trzecie postępowanie 

przetargowe okazało się być tym 
szczęśliwie zakończonym. Wpłynę-
ło aż pięć ofert. Najniższa złożona 
przez firmę Mabau opiewała na kwo-
tę 850 tys. zł a i tak była o 100 tys. zł  
wyższa niż gmina zamierzała prze-
znaczyć na to zadanie, ale zdecydo-
wano się dołożyć brakujące środki  

i rozstrzygnąć przetarg. Budowa par-
kingu i przedłużenie ul. Kierlańczy-
ków ma powstać w 150 dni od dnia 
podpisania umowy przez urząd z wy- 
konawcą. W ramach tego zadania 
powstanie parking o powierzchni 
400 m kw. Będzie oświetlony i wypo- 
sażony w odwodnienie.  SD

GRODZISK MAZ.

Jest wykonawca 
Kierlańczyków

Szukają sprawcy alarmu 
bombowego

„dowcipnisia”. – Nadal poszu-
kujemy autora maila. Jesteśmy 
w kontakcie z Komendą Stołecz-
ną oraz Komendą Główną Poli-
cji. Okazało się, że z tego samego 
adresu mailowego podobna wia-
domość została wysłana do jesz-
cze kilku urzędów miast i gmin 
w całej Polsce. W naszym rejonie 
taka wiadomość trafiła tylko do 
pruszkowskiego urzędu – mó-
wi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.  
– Współpracujemy w tej sprawie 
z funkcjonariuszami z wydziału 
do walki z cyberprzestępczością 
– zaznaczają policjanci.

Policjanci zaznaczają, że zna-
lezienie sprawcy alarmu bom-
bowego nie będzie łatwe.  AZ

PRUSZKÓW
Policjanci z pruszkow-
skiej komendy szukają 
„dowcipnisia”, który  
w piątek przysłał  
maila z wiadomością,  
że w urzędzie miasta 
jest bomba

W piątek 18 stycz-
nia na jeden z ad-
resów mailowych 
pruszkowskiego 

urzędu miasta nieznany spraw-
ca przysłał maila z informacją, że 
w budynku znajduje się bomba. Na 
miejscu szybko pojawili się poli-
cjanci i strażacy. Pracownicy urzę-
du zostali ewakuowani. Alarm na 
szczęście okazał się fałszywy.

Zapytaliśmy pruszkowskich 
policjantów czy udało się złapać 

BRWINÓW
Wielu mieszkańców gmi-
ny Brwinów odetchnie  
z ulgą, ponieważ wresz-
cie będą wykonywane 
przyłączenia prądu  
na gminnych ulicach 
wewnętrznych.

N a ten problem zwróciła 
uwagę jedna z miesz-
kanek gminy Brwi-
nów, która stara się 

o podłączenie do prądu. – PGE 
nie może dogadać się z burmi-
strzem Brwinowa, w efekcie cze-
go cierpią mieszkańcy. Długi czas 
nie możemy uzyskać podłącze-
nia do prądu. Czy mogą Państwo 
poruszyć ten temat? To bardzo 
utrudnia nam życie. Problem do-
tyczy całej gminy – napisała do 
nas Katarzyna.

Sprawa nie jest taka prosta 
jak może się to wydawać. Dla-
tego wróćmy do początków. 
W ubiegłym roku spółka PGE 
Dystrybucja S.A. zażądała od 
gminy Brwinów nowych zasad 
ustanawiania służebności prze-
syłu. Tutaj pojawił się problem 
z przyłączaniem domów do sie-
ci elektroenergetycznej – mowa 
tylko o nieruchomościach po-
łożonych przy gminnych dro-
gach wewnętrznych.

PGE zaproponowało gminie 
nowe zasady m.in. spółka mo-
głaby realizować swoje prace 
w pasie drogowym bez uzgad-
niania z gminą sposobu ich wy-
konywania czy terminu wejścia 
na teren. Krótko mówiąc PGE 

miałoby pełną swobodę działa-
nia. – Taka swoboda dyspono-
wania naszym terenem mogłaby 
skutkować rozkopywaniem jezd-
ni niedawno zmodernizowanych 
i utwardzonych dróg, bo tak by-
łoby dla wykonawcy taniej i wy-
godniej. Tego typu prace PGE 

Urząd wypracował 
porozumienie z PGE!

prowadziłyby do utraty gwarancji 
i rękojmi udzielonej przez wyko-
nawcę modernizacji czy utwar-
dzenia drogi – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Z kolei gmina proponowa-
ła PGE standardowe warunki 

jakie obowiązują w przypadku 
przyłączy gazowych, wodociągo-
wych i telekomunikacyjnych. Ale 
przez długi czas nie było zgody 
ze strony spółki. Przełom nastą-
pił w ubiegłym tygodniu!

– Otrzymaliśmy informację 
z PGE, iż akceptują ostateczną 
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wersję umowy ws. służebności 
przesyłu w drogach wewnętrz-
nych zarządzanych przez gminę 
Brwinów. Udało się nam przeko-
nać PGE, że wszelkie prowadze-
nie prac na drodze wewnętrznej 
musi odbywać się w uzgodnieniu 
z gminą, bowiem gmina jako za-
rządca drogi musi posiadać wiedzę 
i możliwość uzgodnienia zarówno 
terminu, z czym wiązać się mogą 
ograniczenia w korzystaniu z drogi 
przez mieszkańców, jak i sposobu 
prowadzenia prac. Przykładowo: 
przewiert pod jezdnią czy wykop 
odkryty – podkreśla Kosiński.  
– Dla nas od samego początku 
było oczywiste, że musimy mieć 
wpływ na wszelkie prace budow-
lane w pasach drogowych, poprzez 
uzgodnienie sposobu prowadzenia 
robót i odtworzenia nawierzch-
ni. I od tego warunku – kierując 
się dobrem wspólnym mieszkań-
ców gminy Brwinów – nie mogli-
śmy odstąpić – dodaje burmistrz.

Ostatecznie w projekcie po-
rozumienia znalazł się zapis: 
„W przypadku zamiaru prowa-
dzenia przez Spółkę prac polega-
jących na budowie, przebudowie, 
przeglądzie, naprawie, wymia-
nie, remoncie, modernizacji, de-
montażu, rozbiórce, odbudowie 
urządzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 7, Spółka zobowiązana będzie 
uzgodnić z Gminą termin i spo-
sób prowadzenia w/w prac oraz 
odtworzenie nawierzchni”.  SD
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OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW:CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

• Wydzierżawię pod usługi plac 1000 m2, 
Nadarzyn, 696-023-878 

• Wynajmę pawilon 80m2 
w Pruszkowie Tanio Tel. 517-546-115 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601612930

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 603- 375-875 

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

Budokrusz zatrudni 
pracownika na stanowisku 
DOZORCA, miejsce pracy: 
Warszawa-Wola, e-mail: 
l.kowalski@budokrusz.pl 
tel. (22) 428-33-91 

• 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 

• Pracowników kontroli dostaw 
Centrum Logistyczne w Pruszkowie 
Stawka 16 zł/godz 668 310 156

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokolowie 
koło Janek 504204700 

• Sprzątanie biur w Pruszkowie. 
Godziny: 15-20 (pon-pt). 
Tel. 727-003-831 lub 510-011-347 

Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie miesięczne 
3000,00 na rękę tel. 504-029-507 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

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 lub 
wynajmę  pawilon 
handlowousługowy72m  
Piastów 601751183 tanio 

DAM PRACĘ

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

PARTNER HANDLOWY

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Maksymalne
RRSO 689 %

WIĘCEJ INFORMACJI 
WWW.PROMEDICA24.PL

* Szczegóły w regulaminie w oddziałach i na stronie www.promedica24.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:   
WARSZAWA  AL. JEROZOLIMSKIE 94   
501 356 229 LUB 506 289 039 

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA SENIORÓW W NIEMCZECH

DARMOWY KURS JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO OD 
PODSTAW W WARSZAWIE
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018r., poz. 2204) Wójt 
Gminy Raszyn informuje, że 
podał do publicznej wiadomo- 
ści, poprzez wywieszenie  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn  
ul. Szkolna 2a,  na tablicy ogłoszeń  
wykazu w którym przeznaczył 
do oddania w użyczenie sale 
w budynku Biblioteki na rzecz 
Raszyńskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich klub 
„ARKA”, oraz ogłoszenie  
o zmianie minimalnych stawek 
wysokości czynszu za dzierżawę 
nieruchomości i najem lokali 
użytkowych.

Wykaz został wywieszony  
z dniem  14.01.2019 roku na 
okres 21 dni. 

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn 

– www.nadarzyn.pl ( BIP ) 
oraz na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy 

Nadarzyn został zamieszczony 
wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę. 

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. 

DO WYNAJĘCIA OBIEKT MAGAZYNOWO  
– BIUROWY W MILANÓWKU

Ul. Brzozowa 3 (wjazd od ul. Piotra Skargi)
• powierzchnia magazynowa – 2340 m2 • powierzchnia biurowa – 705 m2

Istnieje możliwość wynajmu częściowego obu powierzchni. 
Obiekt zlokalizowany na ogrodzonej i monitorowanej działce z wewnętrz-
nymi miejscami parkingowymi oraz placem manewrowym. Cześć magazy-
nowa wysokiego składowania,  ogrzewana, z rampą (trzy wjazdy).
Szczegółowe informacje - tel. 606877163 lub e-mail: wynajem@mpm.pl

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT 
GOTÓWKA 508206738 

• Kredyty bankowe www.procesuj.pl 
887887559 

• Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659

Usługi remontowo - 
budowlano - kamieniarskie. 
tel. kont. 663-001-719 

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

• Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501-175-813 
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