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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Poszerzenia 
Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie nie będzie. 
A przynajmniej nie stanie 
się to prędko. Drogowcy 
po raz kolejny muszą 
uzupełnić dokumentację 
u wojewody, a wiadomo 
już, że i mieszkańcy nie 
dadzą za wygraną. 

Bolączką kierowców co-
dziennie przejeżdżają-
cych przez Pruszków 

jest zaledwie 800-metrowe 

przewężenie znajdujące się 
n a  d ro d z e  wo j ewó d z k i e j 
nr 719. Newralgiczny fragment
znajdujący się pomiędzy uli-
cami Bohaterów Warszawy 
i Partyzantów jest przez nich 
nazywany „wąskim gardłem”. 
O poszerzeniu tego odcinka mó-
wi się w Pruszkowie od lat. Dla 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, który z ramie-
nia marszałka Mazowsza zarzą-
dza tą drogą, jest to chyba jedna 
z najbardziej kłopotliwych tras 
w regionie. Od kilku lat MZDW 
nie może uzyskać zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej 
(ZRiD) potrzebnego do posze-
rzenia tej arterii. Problemem są 

odwołania mieszkańców i brak 
pieniędzy w kasie województwa.

Kierowcy tracą już nadzieję 
i cierpliwość na to, że kiedykol-
wiek dojdzie do polepszenia sy-
tuacji w tym regionie. – Jak to jest, 
że grupa osób może blokować coś 
co potrzebne jest tysiącom innych 
ludzi. Przecież to jest chore pra-
wo, tak nie może być – mówi Ra-
dosław z Grodziska. Podobnego 
zdania jest Marek z Pruszkowa. 
– Chciałoby się rzec, że prędzej 
mi kaktus na ręku wyrośnie, niż 
drogowcy w końcu zrobią tu po-
rządek – dodaje z ironią. 

„Wąskie gardło” na Jerozolimskich zostaje
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Kolejna 
metamorfoza 
w  salonie 
fryzjerskim
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PRUSZKÓW

Wciąż nie wiadomo kiedy zniknie 800-metrowe przewężenie na drodze nr 719
Drogi w centrum 
po nowemu

PRUSZKÓW

Drogowych remontów 
w centrum Pruszkowa ciąg 
dalszy. Władze miasta 
przygotowują się do poszerzenia 
fragmentu ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej. Dzięki temu 
usprawni się ruch przy wiadukcie 
nad torami PKP oraz na al. Wojska 
Polskiego. Rozbudowa ruszy 
najprawdopodobniej już w 2015 r.   4
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W niedzielę w al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie doszło do groźnie wy-
glądającej kolizji. Samochód osobo-
wy uderzył motocyklistę, jednak ten 
nie odniósł poważniejszych obrażeń. 
O zdarzeniu poinformował naszą 
redakcję czytelnik, który na numer 
kontaktowy 600 924 925 przesłał 

nam również zdjęcia z miejsca zda-
rzenia. – W godzinach popołudnio-
wych w okolicy wiaduktu doszło do 
wypadku motocyklisty – relacjono-
wał. – Na miejsce przyjechało  
pogotowie ratunkowe – dodał.
Kom. Dorota Nowak, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 

w Pruszkowie potwierdziła infor-
mację – Do zdarzenia doszło około 
godz. 17.15. W al. Wojska Polskiego 
zderzyły się Audi A6 oraz motocykl  
marki Suzuki. Sklasyfikowaliśmy  
je jako kolizję. – Sprawcą kolizji  
był kierowca audi. Został on  
ukarany mandatem – dodała. (AS)

WiadomościGAZETA WPR

PRUSZKÓW 

Motocyklista zderzył się 
z samochodem osobowym 

Piątek, 25 Października 2013

Szkoła w Ładach się powiększy
RASZYN
Po rozbudowie szkoły 
w Sękocinie i budowie 
nowego przedszkola 
na ul. Lotniczej władze 
Raszyna szykują się już 
do kolejnej oświatowej 
inwestycji. Rozbudowana 
ma zostać podstawówka 
w Ładach.

Rozbudowa szkoły jest dopiero 
w planach raszyńskich władz. 
Inwestycja ma poprawić wa-
runki do nauki dzieci uczęsz-
czających do tej placówki. Jest 
szansa, że wizja rozbudowy 
podstawówki w końcu zosta-
nie wcielona w życie. Władze 
Raszyna poszukują obecnie fir-
my która przygotuje koncepcję 

rozbudowy szkoły. I to nie jed-
ną koncepcję, a aż trzy. Z przed-
stawionych propozycji wybrana 
zostanie jedna, do której wyko-
nawca przygotuje dokumentację 
projektową. To daje rozbudowie 
zielone światło. Gdy znajdą się 
pieniądze i odpowiedni wyko-
nawca będzie można zabrać się 
za budowę. Ale to wizja na naj-
bliższe lata. Samo przygotowa-
nie dokumentacji projektowej 
zajmie osiem miesięcy.

A co znajdzie się w nowym 
skrzydle szkoły? Uczniowie do 
swojej dyspozycji będą tu mieli 
ok. 14 sal lekcyjnych, stołówkę 
dla 150 osób, szatnie, sale mul-
timedialna i salę do języków ob-
cych oraz świetlicę. W nowym 
budynku znajdą się również 

to wyglądało zupełnie inaczej. 
Nowe skrzydło ma być połą-
czone z istniejącym budynkiem 
szkoły na każdej kondygnacji. 
Dodatkowo na dachu nowe-
go obiektu zamontowane zo-
staną kolektory słoneczne co 
pozwoli na wykorzystywanie 
alternatywnych źródeł energii  
oraz oszczędności. 

Podstawówka w Ładach zyska 
nie tylko nowe skrzydło. Prze-
budowie zostanie poddana rów-
nież istniejąca część szkoły oraz 
całe otoczenie. Modernizacji 
poddane zostanie m.in. szkol-
ne boisko, które zyska sztucz-
ną nawierzchnię. Wokół boiska 
powstanie tartanowa bieżnia, 
a cały teren zostanie odpo- 
wiednio oświetlony.  (AS) 

pokój dyrektora, pokój na-
uczycielski, gabinety logope-
dy, psychologa i pielęgniarki. 
Nie zabraknie tam również ha-
li sportowej z zapleczem. Dość 
nietypowym rozwiązaniem jest 
utworzenie auli teatralnej ze 
sceną. Ma to być otwarte po-
mieszczenie o układzie amfi-
teatralnym o powierzchni 400 
mkw. zbudowane w formie du-
żego holu ze sceną  i kulisami.

Władze Raszyna chcą, aby 
nowe skrzydło stało się inte-
gralną częścią budynku szko-
ły. Zazwyczaj dobudowywane 
obiekty są połączone ze sta-
rymi budynkami niewielkimi 
łącznikami znajdującymi się 
na parterze. Jednak w przy-
padku szkoły w Ładach będzie 

Skrzyżowanie  
z nową sygnalizacją
PIASTÓW
Na skrzyżowaniu  
ulic Warszawskiej  
i Matejki w Piastowie 
powstanie sygnalizacja 
świetlna. Instalacja  
ma być gotowa  
w połowie grudnia.

O sygnalizację świetlną na tym 
skrzyżowaniu mieszkańcy do-
pominali się od jakiegoś czasu. 
Ma ona pozwolić bezpiecznie 
przejść pieszym przez ruchli-
wą ul. Warszawską. Zwłasz-
cza, że w pobliżu znajduje 
się Szkoła Podstawowa nr 2 
i z obecnego przejścia w re-
jonie skrzyżowania Matej-
ki i Warszawskiej korzystają 
również dzieci. Poza tym sy-
gnalizacja znacznie ułatwiłaby 
wyjazd z ul. Matejki na ruchli-
wą Warszawską.

Władze Piastowa ogłosi-
ły już przetarg na tę inwesty-
cję. Zgodnie z zamówieniem 
sygnalizacja ma być gotowa 
jeszcze w tym roku. Termin re-
alizacji tego zadania miasto wy-
znaczyło na 16 grudnia 2013.

Mieszkańcy Piastowa zgła-
szają też inne propozycje usta-
wienia sygnalizacji świetlnej. 
Na razie jednak to jedyna no-
we światła planowane w Pia-
stowie. – Innej sygnalizacji 
w najbliższym czasie nie pla-
nujemy – mówi Krzysztof 
Smolaga, zastępca burmi-
strza Piastowa. – W najbliż-
szej przyszłości chcemy się 
porozumieć ze Starostwem 
Powiatowym w Pruszkowie, 
żeby wprowadziło ograni-
czenie prędkości na ul. Pił-
sudskiego przy Gimnazjum 
nr 1. Tam były prośby o usta-
wienie również sygnaliza-
cji, ale starostwo stwierdziło, 
że jest to zbyt blisko skrzy-
żowania z ul. Sowińskiego 
i dlatego nie wyraziło na nią  
zgody – dodaje.  (DP) 

Ostatnio pojawiła się jednak 
duża szansa na zrealizowane 
tej istotnej dla naszego regio-
nu inwestycji. MZDW uzyskał 
bowiem dofinansowanie na in-
westycje drogowe z Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2007–2013. A te pieniądze 
byłyby ważne, bo poszerzenie  
Al. Jerozolimskich w Pruszko-
wie miałoby kosztować blisko 
80 mln zł. Przebudowa mia-
łaby objąć nie tylko poszerze-
nie trasy, ale i wyminę podłoża 
pod drogą. Choć pieniądze się 
znalazły, to inwestycja i tak nie 
zostanie zrealizowana w najbliż-
szym czasie.

– Mieszkańcy odwołali się od 
decyzji ZRID. Minister uznał od-
wołanie za zasadne, a wojewoda 
nakazał nam uzupełnić dokumen-
tację. Ostatecznie zakwestionowa-
ną część decyzji musimy uzyskać 
na nowo – wyjaśnia Monika Bur-
don, rzecznik MZDW. – Szacu-
jemy, że potrwa to około pięciu 
miesięcy. Jednak spodziewamy 
się kolejnych odwołań – dodaje.

Okazuje się, że drogowcy w tej 
sytuacji nic nie mogą zrobić. – 
Odwołania składa właściciel 
jednej z działek. My musimy 
zabrać fragment użytkowane-
go przez niego terenu, a on zwy-
czajnie nie chce się na to zgodzić 
– mówi rzeczniczka MZDW. – 
Ma takie prawo. Od każdej de-
cyzji można się odwołać. Zwarta 
zabudowa na tym odcinku dro-
gi wymusza ingerencje poza pas 
drogowy. Każdy broni swoich 
interesów. Jednak inwestycja 
ta jest dla nas priorytetem i do-
łożymy wszelkich starań aby ją 
zrealizować – dodaje Monika 
Burdon. Jak zatem zatrzymać 
falę odwołań? Może to zrobić 

Minister Transportu, do które-
go trafiają odwołania. Jeśli uzna, 
że w dokumentacji nie ma błę-
dów czy luk, to odwołanie od-
dali. Wtedy MZDW będzie już 
miało zielone światło.

Pojawia się jednak pytanie 
skąd marszałek weźmie pie-
niądze na  poszerzenie Al. Jero- 
zolimskich? Zwłaszcza w mo-
mencie gdy kondycja finanso-
wa Mazowsza nie jest najlepsza. 
Wiadomo już, że nie ma co li-
czyć na środki z kolejnego roz-
dania RPO na lata 2014–2020, 
bo z tego rozdania pieniądze  

będą kierowane na budowę 
i modernizację międzynaro-
dowych korytarzy drogowych. 
Niestety droga wojewódzka  
nr 719 do takich się nie zalicza. 
– Sytuacja finansowa faktycznie 
nie jest idealna, ale nie oznacza 
to, że przestaniemy budować, re-
montować czy odśnieżać drogi. 
Musimy realizować nasze zada-
nia – zaznacza Monika Burdon. 
– W ostatnim czasie rozstrzy-
gnęliśmy przetargi na podobne 
inwestycje na innych naszych 
drogach i udało nam się uzyskać 
duże oszczędności – podkreśla.

Dokończenie ze str. 1
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Jedno jest jednak pewne, w cią-
gu najbliższego roku nie ma co 
liczyć na poszerzenie „wąskiego 
gardła”. Opóźnienie inwestycji 
ma jednak i swoje zalety. Kie-
rowcy nie będą musieli zmagać się 
z utrudnieniami, które powstałyby 
w wyniku wyłączenia z ruchu te-
go niewielkiego odcinka Jerozo-
limskich. To niejako duży plus tej 
sytuacji, ponieważ już dziś można 
się przekonać jaki wpływ na ruch 
w centrum Pruszkowa mają re-
monty głównych tras. Nie mniej 
jednak poszerzenie Jerozolim-
skich jest wszystkim potrzebne. 

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDA¯Y

Grodzisk Maz. ul.11 Listopada 48 tel.22/755-56-74

AGD-MULTIMEDIA-RTV  “DENAR” AGD-MULTIMEDIA-RTV

Reklama

MIEJSCE  
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

Wciąż nie wiadomo kiedy zniknie 800-metrowe przewężenie na drodze nr 719
„Wąskie gardło” na Jerozolimskich zostaje

tyle ma kosztować 
poszerzenie 
800-metrowego 
fragmentu 
Al. Jerozolimskich

80 mln zł
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Osiedla Kopernik do-
pominają się o remont ul. Boł-
tucia. Urzędnicy podkreślają, że 
zostanie on wykonany najprawdo-
podobniej wiosną. Część tej drogi 
od strony ul. Armii Krajowej by-
ła jakiś czas temu remontowana, 
jednak pozostały fragment jest 

w fatalnym stanie. Okazuje się, że 
pewne prace zostaną wykonane 
jeszcze przed zimą. – Ta ulica prze-
chodzi przez parking supermarke-
tu przy ul. AK i tam jest położona 
kostka brukowa – mówi Piotr Ga-
liński, zastępca burmistrza Gro-
dziska Mazowieckiego. – Pozostały 

odcinek ma nawierzchnię grunto-
wą i rzeczywiście trzeba go zrobić. 
Prawdopodobnie będziemy remon-
tować ten fragment na wiosnę 
przyszłego roku. Jednak doraźnie 
coś poprawimy jeszcze przed zimą, 
aby dało się normalnie z tej drogi 
korzystać – dodaje. (DP)

Kiedy remont ul. Bołtucia? 
Jest szansa, że wiosną
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Zbadają sprawę 
pożaru wukadki 
GRODZISK MAZOWIECKI
Warszawska Kolej 
Dojazdowa powołała 
komisję, która zbada 
przyczyny pożaru 
pociągu WKD, do 
którego doszło w środę 
w Grodzisku. Na razie 
kolejarze nie mogą 
dodać do sprawy 
wiele nowego.

16 października ok. godz. 16.00 
w kabinie pociągu typu EN97, 
stojącego na terenie lokomo-
tywowni WKD przy ul. Ra-
dońskiej, pojawiły się płomie-
nie. Wkrótce po zdarzeniu 
kolejarze zapewniali, że po-
żar był niewielki, a wybuchł 
podczas prac serwisowych. 
Ogień szybko opanowano.

– Powołaliśmy specjalną 
komisję, która ma za zadanie 
szczegółowo zbadać i prze-
analizować przyczyny po-
żaru w kabinie maszynisty 
składu typu EN97. Wnioski 
wypracowane przez komisję 
będziemy mogli przedstawić 
fi rmie ubezpieczeniowej. Na 
tę chwilę nie jestem w stanie 
stwierdzić, jak długo potrwają 
prace komisji – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
WKD. – W kwestii samego 
pożaru możemy powiedzieć 
dokładnie to, co wkrótce po 
zdarzeniu – dodaje.

Kolejarze zapewniają, że 
wszystkie elementy mogące 
mieć znaczenie w tej sprawie 
zostały wzięte pod uwagę. – 
Komisja dokładnie sprawdzi 
różne czynniki, które mogły 
spowodować pożar. Jeśli oka-
że się, że trzeba przeprowadzić 
kontrole innych pojazdów 
pod kątem funkcjonowania 
czy bezpieczeństwa, zrobimy 
to – twierdzi Kulesza.

Na razie przewoźnik nie 
zamierza wycofywać z roz-
kładu pociągów EN97, które 
wożą pasażerów. – Nie planu-
jemy wyłączać z eksploatacji 
innych składów EN97. Dal-
sze działania w tym zakresie 
będą jednak zależeć od po-
stanowień komisji – zaznacza 
rzecznik WKD.  (AF) 

c
zy

TE
lN

Ik
 P

Io
TR

Niebezpiecznie na Lipowej?
PRUSZKÓW
Mieszkańcy ul. Lipowej 
w Pruszkowie apelują 
o częstsze patrole służb 
porządkowych w tym 
rejonie. Twierdzą, że nie 
czują się tam bezpiecznie.

Osoby mieszkające w rejonie 
ul. Lipowej w Pruszkowie twier-
dzą, że policja i straż miejska zde-
cydowanie za rzadko patrolują tę 
część miasta. Nie czują się w swo-
jej okolicy bezpiecznie. Zwłasz-
cza gdy zapada zmrok. – Mamy już 
dość ciągłych podpaleń śmietni-
ków, porysowanych samochodów, 
bójek i napadów z kradzieżami, li-
bacji alkoholowych – mówi jeden 
z mieszkańców ul. Lipowej. – Za-
stanawiamy się po co jest ta ka-
mera przy wodzie oligoceńskiej 
skoro nawet w biały dzień docho-
dzi do dewastacji pojazdów oraz 
spożywania alkoholu. Nikt nie 
interweniuje, po zgłoszeniu tele-
fonicznym zazwyczaj jest już za 
późno. Codziennie rano widok jaki 
na nas czeka to pełno puszek i bu-
telek po wódce i winach. W ciągu 

ostatnich dni trzykrotnie zgłasza-
liśmy nasze obawy do policji, ale 
wszystko pozostało zarówno bez 
odpowiedzi jak i czynów. Domaga-
my się codziennych stałych patroli 
zmotoryzowanych jak i pieszych 
(piesze patrole trzy osobowe) za-
równo w dzień, wieczorem jak i w 
nocy. Nasze poczucie bezpieczeń-
stwa spadło do minimum, lecz ni-
kogo to nie interesuje – dodaje.

Policjanci znają problem i ape-
lują do mieszkańców rejonu ul. 
Lipowej o zgłaszanie incyden-
tów wymagających interwencji. 
– Otrzymaliśmy taką informację, 
napisał do nas jeden z mieszkań-
ców ul. Lipowej i przekazaliśmy 

tę informację policjantom, któ-
rzy dysponują załogami – mówi 
kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Dla nas 
najważniejsze jest, aby wiedzieć 
jakiego rodzaju zdarzenia wystę-
pują, jak często, kiedy najczęściej. 
Dopiero na podstawie takich in-
formacji możemy odpowiednio 
dysponować służbami. A prze-
cież nie możemy też przydzie-
lić funkcjonariuszy tam na stałe. 
Dlatego chyba najlepszym wyj-
ściem jest, aby każdorazowo 
zgłaszać nam, gdy coś się dzie-
je. To będzie najskuteczniejsza 
metoda – podkreśla.  (DP) 

c
zy

TE
lN

Ic
zk

a
 M

IR
ka REGUŁY

Pamiętacie jeszcze 
Kaczora Donalda? 
A może ulubioną 
postacią bajkową 
waszych pociech 
i was samych jest 
król Julian? Już
26 października 
będziecie mogli poznać 
aktora, którego głosem 
mówią animowani 
ulubieńcy.

Piastowskie stowarzyszenie 
„Możesz” zaprasza wszystkich 
na kolejną już odsłonę popular-
nego „Ciastka z bajką”. Gościem 
specjalnym październikowego 
spotkania będzie aktor Jarosław 
Boberek znany m.in. z roli po-
sterunkowego w serialu „Rodzi-
na zastępcza”.

Jarosław Boberek to nie tylko 
aktor, często jest uznawany za pol-
skiego króla dubbingu. I to nie bez 
przyczyny, ponieważ aktor pod-
kładał głosy w blisko 200 fi lmach 
i bajkach. Wśród nich znalazły się 
takie postacie jak Kaczor Donald, 

„Ciastko z bajką”
Sierżant („Toy Story”), Sol Gor-
ge („8 mila”), król Julian („Ma-
dagaskar”), Ramon („Happy feat: 
Tupot małych stóp”), Boguś („Se-
zon na misia”) czy Mistrz Mał-
pa („Kung Fu Panda”). Warto 
dodać, że Jarosław Boberek na-
grał również popularną piosenkę 
związaną z jedną z dubbingowa-
nych przez niego postaci, czyli 
„Wyginam śmiało ciało”, dum-
nie śpiewanej przez Króla Julia-
na. Aktor użycza swojego głosu 
do gier komputerowych.

Stowarzyszenie „Możesz” dzia-
ła na rzecz psychoprofilaktyki 
oraz rozwoju dzieci i młodzieży. 
Wśród podopiecznych stowarzy-
szenia znajduje się m.in. Maciej 
Reish oraz Leszek Buczyński, 
którego wspiera również Sto-
warzyszenie „Zdrowy Rower”, 
a także dzieci zagrożone wyklu-
czeniem społecznym i biedą.

Ciastko z bajką odbędzie się 
26 października (sobota) w Vil-
li Estera (Al. Jerozolimskie 331, 
Reguły). Spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 13.00. Wstęp
jest bezpłatny.  (AS) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Drogowych remontów 
w centrum Pruszkowa 
ciąg dalszy. Władze 
miasta przygotowują 
się do poszerzenia 
fragmentu ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej, 
choć same roboty 
zostaną wykonane 
dopiero w 2015 r.

O tym, że centrum Pruszko-
wa w godzinach szczytu 
stoi, nie trzeba chyba ni-

komu przypominać. Sznur samo-
chodów ciągnie się praktycznie na 
wszystkich ulicach, zaczynając od 
głównych arterii, a na bocznych 
uliczkach dojazdowych kończąc. 
Zmienić to mają liczne remon-
ty, zarówno te już prowadzo-
ne jak i te dopiero planowane.

Pruszkowski magistrat ogło-
sił już przetarg na stworzenie 

Drogi w centrum po nowemu
Ogłoszono przetarg na projekt przebudowy fragmentu ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 

w ramach pierwszego etapu 
budowy ul. Pogodnej. – Utrud-
nienia oczywiście były, ale nie 
sparaliżowały ruchu – wyjaśnia 
naczelniczka. 

Po przebudowie mieszkańcy 
i kierowcy zyskają zupełnie nowy 

Roboty najprawdopodobniej nie 
będą wymagały całkowitego za-
mknięcia drogi wojewódzkiej, 
a jedynie zwężeń. Elżbieta Ko-
rach przyznaje, że zakres prac 
na skrzyżowaniu będzie po-
dobny do tych wykonywanych 

projektu przebudowy fragmentu 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 
Jednak został on unieważniony.  
– Stało się tak z powodu licznych 
pytań oferentów. Postanowiliśmy 
uszczegółowić pewne zapisy, tak 
by nie budziły wątpliwości. Po-
stępowanie ogłosimy ponownie 
w najbliższych dniach – wyjaśnia 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

A co kierowcom chcą zgoto-
wać urzędnicy? W pierwszej 
kolejności zapewne utrudnie-
nia, ale nie powinny one mocno 
komplikować ruchu. – Chcemy 
poszerzyć odcinek pomiędzy ul. 
Bolesława Prusa i al. Wojska 
Polskiego. Tak, aby ruch samo-
chodów mógł się tam odbywać 
w dwóch kierunkach – przy-
znaje Korach. – Konieczne bę-
dzie również przebudowanie 
skrzyżowania z al. Wojska Pol-
skiego oraz stworzenie dodatko-
wych pasów do skrętu – dodaje. 
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poruszanie się w centrum mia-
sta oraz wpłynie na rozładowanie 
zatłoczonego ronda na Żbiko-
wie. Będzie to możliwe również 
dzięki poszerzeniu ul. Prusa. 
Tę inwestycje, z przeszkodami, 
realizuje starostwo powiatowe.

Co z pozostałym odcinkiem 
ul. Zimińskiej-Sygietyńskiej? 
On też zostanie przebudowa-
ny. Kiedy? Nie wiadomo. – Póki 
co skupiamy się na pierwszym 
odcinku tej ulicy. W 2014 r. 
będziemy skupiać się na pro-
cedurach związanych ze stwo-
rzeniem projektu, uzyskaniem 
wszystkich uzgodnień i przeję-
ciem potrzebnego terenu. Re-
alizację inwestycji chcemy 
przeprowadzić w 2015 r. – pod-
kreśla naczelnik Elżbieta Ko-
rach. – W dalszej perspektywie 
zakładamy również poszerzenie 
fragmentu tej ulicy w kierunku 
torów PKP. Nie jestem jednak 
w stanie powiedzieć kiedy to na-
stąpi – podkreśla. 
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BŁONIE
Uczniowie ze wszystkich szkół pod-
stawowych Błoniu wezmą udział 
w zajęciach związanych z indywi-
dualizacją nauczania. To kolejna 
gmina w naszym regionie, w której 
urzędnikom udało się pozyskać na 
ten cel dofi nansowanie z Unii Euro-
pejskiej. W zajęciach weźmie udział 

530 uczniów zarówno uzdolnionych, 
jak i z problemami w nauce. W ofer-
cie są m.in. zajęcia logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, psychoeduka-
cyjne, przyrodnicze, sportowe, z jęz. 
angielskiego, matematyki, informa-
tyki, korektywa oraz biofeedback. – 
Według mnie, ten projekt to strzał 

w dziesiątkę – mówi naczelnik Wy-
działu Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Błoniu Włodzimierz Leduchowski. 
– Dzięki jego wdrożeniu, uczniowie 
będą mieli okazję wziąć udział w in-
teresujących zajęciach, poza tym 
szkoły zostaną wyposażone w sprzęt 
specjalistyczny – dodaje. (KG)

Droga do sukcesu 
w błońskich szkołach

Piątek, 25 Października 2013

Błonie inwestuje w drogi
BŁONIE
Starosta powiatu 
warszawskiego 
zachodniego wydał 
pozytywną decyzję 
dotyczącą przebudowy 
ul. Kulisiewiczów 
w Błoniu. To oznacza, 
że droga zostanie 
wreszcie utwardzona.
Na terenie gminy 
prowadzone są też inne 
prace związane z poprawą 
nawierzchni ulic. 

Ul. Kulisiewiczów leży w cen-
trum Błonia i liczy kilkaset met-
rów. Znajdują się przy niej głów-
nie nowo wybudowane wille, 
jednak stan samej ulicy nie pa-
suje do atrakcyjnego wyglądu 
budynków. Nawierzchnia jest 
nieutwardzona, podczas więk-
szych opadów kierowcy mają 
problem z przejazdem. Braku-
je też chodnika. 

Władze Błonia od dłuższe-
go czasu chciały poprawić stan 

ul. Kulisiewiczów, a konkretnie 
położyć nową, utwardzoną na-
wierzchnię. Uda się to dopiero 
teraz. Starosta powiatu warszaw-
skiego zachodniego już wydał 
stosowne zezwolenie. Zada-
nie obejmie przebudowę dro-
gi wraz z odwodnieniem i zjaz-
dami do posesji.

A co z pozostałymi drogami 
w Błoniu? Został już rozstrzyg-
nięty przetarg na przebudo-
wę ul. Norwida na odcinku od 

ponad 500 tys. zł wykona fir-
ma Plonix z Płońska. 

Z nowej, asfaltowej nawierzch-
ni mogą korzystać mieszkańcy 
wsi Cholewy. Przebudowa dro-
gi prowadzącej do sanktuarium 
w Szymanowie zakończyła się 
kilka tygodni temu. W planach 
błońskich urzędników jest rów-
nież poprawa stanu nawierzchni 
w mieście – ul. Łąki i Malowni-
cza oraz na terenach wiejskich 
min. w miejscowości Łuszczewek 
Stary-Rochaliki.

– O tym, czy te inwestycje dro-
gowe rzeczywiście zostaną zre-
alizowane, przesądzi stan przy-
szłorocznego budżetu. Na razie 
zostały wpisane do jego projek-
tu – mówi Przemysław Kubicki, 
sekretarz gminy Błonie.

Poza tym na terenie gminy prze-
prowadzane są remonty cząstko-
we – łatanie dziur i inne drobne 
naprawy. Urzędnikom z błoń-
skiego magistratu zależy na tym, 
żeby wszystkie nawierzchnie były 
przygotowane przed zimą.  (KG) 
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Centrum Kultury do rzeki Ro-
kitnicy. Zadanie będzie zrealizo-
wane w ramach projektu budowy 
strefy rekreacji i turystyki na te-
renie parku Bajka. Przedmiot 
zamówienia obejmuje demon-
taż istniejącej nawierzchni i po-
łożenie nowej z kolorowej kostki 
brukowej, przebudowę kanaliza-
cji deszczowej, rekultywację te-
renów zielonych oraz montaż 
12 kompletów ławek i koszy na 
śmieci. Inwestycję za kwotę nieco

PRUSZKÓW
Kolejny pruszkowski 
park zyskuje nowe 
oblicze. Rewitalizacja 
żwirowisk na 
Osiedlu Prusa
wchodzi już w ostatni, 
trzeci etap prac. 
Park ma być w pełni 
gotowy w połowie 
przyszłego roku.

Zapomniane i zaniedbane żwiro-
wiska od blisko roku przechodzą 
modernizację. Niezagospoda-
rowany teren po wielu ciężkich 
pracach zmienił się nie do po-
znania. I choć do zakończenia 
rewitalizacji tego zielonego tere-
nu potrzeba jeszcze sporo czasu, 
to już dziś wiadomo, że miesz-
kańcy znajdującego się na skraju 
miasta osiedla mieszkaniowe-
go będą mieli idealny do wypo-
czynku teren.

Obecnie teren ten coraz bar-
dziej zaczyna przypominać park. 
W pierwszym etapie robót wyre-
gulowany został system wodny 

Żwirowiska w przyszłym roku
żwirowisk, co było kluczowym 
elementem całej inwestycji. 
W drugim etapie prowadzone 
są roboty związane z budową 
alejek parkowych, montażem 
oświetlenia oraz elementów 
małej architektury.

Jednak to nie koniec. Do wy-
konania pozostał jeszcze trze-
ci etap, który wiąże się również 
z przebudową placu imienia kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. 
Docelowo ma on przybrać for-
mę skweru, ale zaadaptowane-
go tak, by pełnił również funkcję 
jezdni. Główny plac powstanie na 
istniejącej skarpie, a prowadzić 
do niego będą schody i pochyl-
nie, które umożliwią osobom nie-
pełnosprawnym dostanie się na 
podwyższony poziom. Tam znaj-
dzie się mała fontanna oraz ele-
menty małej architektury.

Trzeci etap prac na terenie 
żwirowisk ma zostać wykona-
ny do końca lipca 2014. Łącz-
nie na rewitalizację tego terenu 
władze miasta chcą przeznaczyć
blisko 2,5 mln zł.  (AS)

Koszykarska 
gala za nami

KAROLINA 
GONTARCZYK

GRODZISK MAZOWIECKI
Galerie handlowe, 
rewitalizacja os. 
Kopernika i nowe tereny 
rekreacyjne – to tylko 
niektóre inwestycje, 
jakie wkrótce mają 
zostać zrealizowane 
w Grodzisku 
Mazowieckim. Dzięki 
temu, wizerunek gminy 
bardzo się zmieni.

Jednym z największych 
problemów występują-
cych w Grodzisku jest 

zły stan dróg. To właśnie ich re-
monty i przebudowy pochłaniają 
najwięcej pieniędzy z gminnego 
budżetu. Ale w planach grodzi-
skich włodarzy znajdują się rów-
nież inne przedsięwzięcia.

Centrum miasta
Trwają prace nad wyburzaniem 
zaniedbanych budynków przy ul. 
Sienkiewicza. Do już odrestau-
rowanych kamieniczek wkrótce 
dołączy galeria handlowa nawią-
zująca stylistyką do pozostałych 
obiektów. Budowa rozpocznie się 
prawdopodobnie wiosną przy-
szłego roku, pierwsze zakupy 
będzie tu można zrobić w 2015 
r. Budynek będzie składał się 
z dwóch kondygnacji oraz pod-
ziemnego garażu. Mniejsza ga-
leria handlowa powstanie także 
przy ul. Żydowskiej, przy osiedlu 
Platinum. Z kolei przy ul. Spół-
dzielczej rozpocznie się budowa 

Tak zmieni się Grodzisk Mazowiecki

znajduje się budowa centrum 
handlowego, hotelu, bazy fi rmy 
budowlanej i biurowce. – Zaraz 
to wszystko wystrzeli. Myślę, że 
potrzeba około 10-20 lat, żeby 
ten cały pas przy autostradzie od 
Warszawy do Wiskitek został za-
budowany. To będą różne przed-
sięwzięcia typu logistycznego, 
mieszkaniowego, biura. Tak jak 
do tej pory nikt nie interesował się 
zakupem ziemi, tak teraz zainte-
resowanie działkami jest większe 
– mówi burmistrz Benedykciński. 
Sztandarową inwestycją gminy 
przy autostradzie będzie budowa 
Interdyscyplinarnego Centrum 
Innowacji. W trzypiętrowym bu-
dynku o powierzchni 3 tys. mkw., 
który ma powstać w miejscowo-
ści Natolin, znajdą się biura, po-
mieszczenia wystawiennicze, 
seminaryjne i wielofunkcyj-
ne oraz laboratoria. Naukowcy, 

likwidacja parkingu przy koście-
le, w zamian powstanie poszerzo-
ny ciąg pieszy. Świątynia będzie 
podświetlona, zmienione zostanie 
też jej ogrodzenie. Koszt liftingu 
osiedla burmistrz szacuje na około
3 mln zł. Być może część fundu-
szy uda się pozyskać w ramach 
dofinansowania z najbliższe-
go rozdania z Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. 

Tereny przy 
autostradzie
Nie wiadomo, jak dalej potoczą 
się losy budowy parku rozryw-
ki Adventure World Warsaw, 
który miał powstać przy węźle 
autostrady A2. Z powodu ban-
kructwa spółki celowej, realiza-
cja tego przedsięwzięcia stoi pod 
znakiem zapytania. Wiadomo na-
tomiast, że w planach zagospo-
darowania terenów przy arterii 

apartamentowca z lokalami usłu-
gowymi na parterze i pierwszym 
piętrze, które będą połączone ru-
chomymi schodami, na wyższych 
kondygnacjach znajdą się miesz-
kania. Być może zmodernizowane 
zostaną budynki przy ul. Harcer-
skiej. W miejsce obecnie istnie-
jących, zniszczonych obiektów 
powstałyby odnowione kamie-
niczki, tworzące malowniczą ca-
łość. Najbardziej zdewastowane 
kamienice szpecące miasto będą 
sukcesywnie wyburzane, a ich 
mieszkańcy zostaną wykwatero-
wani do nowych bloków z loka-
lami socjalnymi i komunalnymi. 
Trzy takie budynki mają powstać 
w różnych punktach miasta.

Lifting osiedla
Został już ogłoszony konkurs na 
zagospodarowanie terenów na os. 
Kopernika. Jeden ze skwerów zo-
stanie poddany rewitalizacji i ma 
stać się atrakcyjnym placykiem 
o charakterze publicznym. – Chce-
my spowodować, żeby to było 
miejsce przyjazne dla ludzi, a z ul. 
Orzeszkowej stworzyć główną ar-
terię osiedla z częścią handlową. 
Pawilony, które tam się znajdują są 
dosyć wrednej architektury, więc 
też myślimy o tym, żeby je trosz-
kę uatrakcyjnić. Projekt jest w tej 
chwili omawiany z mieszkańca-
mi. Konsultacje chcemy zakoń-
czyć w marcu i wtedy ogłosimy 
przetarg. Nie mamy tu na my-
śli jakiejś wielkiej przebudowy, 
chodzi bardziej o zmianę estety-
ki – mówi burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński. W ra-
mach zadaniach jest planowana 

inżynierowie i przedsiębiorcy 
będą w tym miejscu poszukiwać 
nowych rozwiązań technologicz-
nych dla lokalnych fi rm. Miejsce 
to będzie tworzone z myślą o mło-
dych, kreatywnych osobach, któ-
re rozwiną swoje talenty. Koszt 
budowy centrum jest szacowany 
na 31,5 mln zł. Władze Grodziska 
chcą pozyskać dofi nansowanie 
z Unii Europejskiej w wysokości 
85 proc. tej kwoty.

Tereny 
rekreacyjne
Włodarze nie zapominają rów-
nież o terenach rekreacyjnych. 
Jednym z nich mają być Stawy 
Walczewskiego. Obecnie dość 
mocno zaniedbane, wkrótce zu-
pełnie się zmienią. Gmina już do-
kupiła 2 ha ziemi, odbył się nawet 
przetarg na wykonanie dokumen-
tacji projektowej dotyczącej ich 
zagospodarowania oraz umocnie-
nia koryta rzeki Rokicianki. Oka-
zało się jednak, że kwalifi kacje 
pracowników fi rmy są za niskie 
w stosunku do oczekiwań grodzi-
skich urzędników, więc umowę 
trzeba było rozwiązać. Wkrót-
ce ma zostać ogłoszony kolejny 
przetarg. Według założeń, po sta-
wach będzie można pływać łód-
ką, rowerem wodnym, być może 
powstanie smażalnia ryb. Wła-
dze Grodziska wstępnie planu-
ją też zakup terenu wzdłuż rzeki 
Mrowny na odcinku od Szpita-
la Zachodniego aż do Adamowi-
zny. Miałby tam powstać pełen 
uroku park, który pełniłby ro-
lę centrum rekreacyjnego dla 
mieszkańców Grodziska. 

Sztandarową inwestycją gminy przy autostradzie będzie budowa Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji
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PRUSZKÓW
Największe 
sukcesy, szczególne 
osiągnięcia i ważne 
dokonania koszykarzy 
wspominano na 
uroczystej gali 
80-lecia istnienia 
w Pruszkowie 
koszykówki i 60-lecia 
działalności 
lokalnego MKS-u.

W minioną sobotę do hali Zni-
cza zawitało ponad 300 osób 
związanych z lokalnym klu-
bem. Wśród byłych działa-
czy, zawodników i trenerów 
znaleźli się również ci naj-
bardziej zasłużeni dla prusz-
kowskiej koszykówki, m.in. 
Włodzimierz Bezulski, To-
masz Ziembiński i Andrzej 
Nowak. Zjazd został zorgani-
zowany z okazji 80-lecia koszy-
kówki w Pruszkowie i 60-lecia 
miejscowego MKS-u. Każdy 
z uczestników tego koleżeńsko-
-sportowego zjazdu po latach 
otrzymał książkę autorstwa ne-
stora pruszkowskich trenerów 
Jerzego Kwasiborskiego – „80 
lat pruszkowskiej koszykówki”.

Publikacja ta w poniedzia-
łek 21 października trafiła 
również do wszystkich prusz-
kowskich bibliotek i księgar-
ni. Dla naszych czytelników 
niebawem ogłosimy konkurs, 
w którym będzie można wygrać
tę publikację.  (AS)
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Legendarny polski zespół
rockowy TSA zagra w grodziskim 
Centrum Kultury. Koncert 
odbędzie się 28 listopada 
godzinie 20.00. TSA (Tajne 
Stowarzyszenie Abstynentów) 
jest zaliczane do prekursorów 
heavy metalu w Polsce. Zespół 

powstał w 1979 r. w Opolu 
z inicjatywy gitarzysty 
Andrzeja Nowaka i basisty 
Tomasza „Whatfora” Zatwarnic-
kiego. Zespół zadebiutował 
w 1981 r. singlem „Mass Media/
Wpadka”. TSA do tej pory 
wydała siedem albumów 

studyjnych, a ich utwory 
do dziś są puszczane przez 
wiele rozgłośni radiowych. 
Takie piosenki jak „51”, czy 
„Heavy Metal świat” to 
utwory dziś uważane za jedne 
za najlepszych w historii 
polskiej muzyki rockowej. (DP)

Koncert TSA w Grodziskim 
Centrum Kultury

Piątek, 25 Października 2013

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
O tym, że przebudowa 
ul. Prusa a co za tym 
idzie budowa nowego 
mostu na rzece Utracie 
nie zostanie wykonana 
do końca października, 
pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu. Część kierowców 
i internautów wini za 
opóźnienie wykonawców. 
Inni natomiast 
dostrzegli, że prace 
w ostatnich dniach 
mocno przyśpieszyły.

Ifaktycznie mają rację. Pra-
cownicy fi rmy Strabag uwi-
jają się jak w ukropie. – Do 

tej pory w ramach prac dro-
gowych przeprowadzono wy-
cinkę i przesadzenia drzew, 
rozebrano nawierzchnię oraz 
wykonano korytowanie drogi od

Kierowcy dają wskazówki drogowcom
ul. Sygietyńskiej do mostu, ułożo-
no krawężniki, wykonano dolną 
warstwę podbudowy drogi oraz 
część chodnika – wylicza Małgo-
rzata Kaliszewska z biura praso-
wego Strabag. – W ramach prac 
mostowych, po usunięciu kolizji 
uniemożliwiających realizację je-
go budowy, wykonano wykopy 
pod przyczółki, przeprowadzo-
no roboty fundamentowe i wy-
konano ściankę. Trwają prace 
związane z montażem szalun-
ków korpusów przyczółków oraz 
montaż podpór tymczasowych 
dla konstrukcji stalowej – dodaje.

Zdaniem internautów opóź-
nień można byłoby uniknąć gdyby 
wykonawca bardziej się zmobili-
zował. „Jakby pracowali codzien-
nie od 6 do 22 to remont byłby już 
dawno skończony, a jak ja widzę 
to praca na budowie zaczyna się 
zwykle po 8, a kończy przed 16” 
– pisze forumowicz Heniek. 

Dziś postępy przy realiza-
cji inwestycji są już nieco lepiej 

widoczne, a powstająca kon-
strukcja z każdym dniem coraz 
bardziej przypomina most. Jed-
nak do wykonania zostało jeszcze 
wiele. Kierowcy muszą pamiętać, 
że opóźnienie w robotach wynosi 
półtora miesiąca. Nie dotyczy to 
jednak samych prac. Co to ozna-
cza w praktyce? To, że droga mo-
że być już w pełni gotowa, ale nadal 
będzie zamknięta. Wszystko przez 
wymagane przepisami procedu-
ry i odbiory techniczne. Z reguły 
mogą trwać one nawet miesiąc, 
ale zdarza się, że są również ro-
bione w ekspresowym tempie, 

czego przykładem było oddanie 
do użytku fragmentu ul. Nowola-
zurowej na odcinku od Traktorzy-
stów do Chrościckiego w Ursusie. 
Oby i w przypadku inwestycji pro-
wadzonej przez pruszkowskie 
starostwo powiatowe odbiory 
poszły tak sprawnie.

Jednak opóźnienie to nie je-
dyny problem. Kierowcy i inter-
nauci podkreślają, że organizacja 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Bo-
haterów Warszawy z Al. Jerozo-
limskimi jest źle przygotowana. 
Ich zdaniem kierowcy zjeżdża-
jący z wiaduktu i chcący jechać 

utworzenie lewoskrętu z ul. Boha-
terów Warszawy w Al. Jerozolim-
skie wiązałoby się z koniecznością 
przeprojektowania sygnalizacji 
świetlnej. Takie rozwiązania wy-
generowałyby dodatkowe i nie-
uzasadnione koszty. Dlatego też 
zaproponował zastosowanie inne-
go rozwiązania – przyznała pod ko-
niec września Elżbieta Smolińska.

Kolejnym utrudnieniem dla 
drogowców może być pogoda. 
Póki co za oknami króluje złota 
jesień, ale trzeba pamiętać, że po-
goda zwłaszcza w ostatnich latach 
płata nam niezbyt przyjemne fi gle. 
Jeśli nastąpi gwałtowny spadek 
temperatury połączony z opadami 
śniegu, to możemy spodziewać się 
dosłownego „zamrożenia” prac. 
Problem w tym, że inwestycja mu-
si zostać zakończona w tym roku. 
W innym wypadku starostwo bę-
dzie musiało zwrócić 3 mln zł po-
chodzące z dotacji. Jest to jednak 
czarny scenariusz, który miejmy 
nadzieję się nie sprawdzi. 

w kierunku Grodziska powin-
ni mieć możliwość skrętu w le-
wo. Dziś jest to zabronione, choć 
mimo zakazu i częstych kontro-
li policji większość z nich łamie 
przepisy. „Przede wszystkim po-
winna zostać zmieniona organi-
zacja ruchu na skrzyżowaniu koło 
Znicza. Lewy pas powinien być dla 
samochodów skręcających w le-
wo w Wojska Polskiego, a prawy 
do jazdy na wprost w ulice Bo-
haterów Warszawy oraz w pra-
wo w Al. Jerozolimskie. Ale jak 
zawsze łatwiej postawić policję 
na cały dzień, żeby wlepiała man-
daty niż uzgodnić z marszałkiem 
województwa zmianę organiza-
cji. Brawo pani Smolińska. Czy 
ci ludzie są tak naprawdę głupi?” 
– napisał internauta „Z”

Czemu zatem urzędnicy nie 
zdecydowali się na stworzenie 
lewoskrętu? Przypomnijmy: 
poszło o pieniądze. – Projek-
tant w przygotowanym opraco-
waniu przekazał informację, że 
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Ulica Bolesława Prusa na pewno nie będzie przejezdna w wyznaczonym terminie
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PRUSZKÓW
We wtorek około południa policjanci 
z wydziału prewencji pruszkowskiej 
komendy udali się na teren jednego 
z miejscowych targowisk. Patrolując 
teren zauważyli mężczyznę, który 
handlował amunicją. 63-latek za-
oferował im kupno 180 sztuk amuni-
cji. Zaznaczył, że sprzedawane przez 

niego naboje mają przeznaczenie 
hukowe lub alarmowe. Funkcjona-
riusze zapytali go czy ma zezwolenie 
na handel bronią lub amunicją. Męż-
czyzna zaprzeczył. Funkcjonariu-
sze zatrzymali go i udali się do jego 
mieszkania, aby je przeszukać. Skon-
trolowali również jego samochód. 

63-latek został zabrany na komen-
dę, gdzie umieszczono go w aresz-
cie. Policjanci sprawdzą w jaki 
sposób zatrzymany wszedł w posia-
danie amunicji i od jakiego czasu nią 
handluje. Za popełnione przestęp-
stwa grozi mu kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. (DP)

Chciał nielegalnie sprzedać 
amunicję... policjantom

Piątek, 25 Października 2013

Dwa nowe oddziały 
w Szpitalu Zachodnim
GRODZISK MAZOWIECKI
Osoby zmagające się 
z uzależnieniem od 
alkoholu już wkrótce 
będą mogły skorzystać 
z oddziału dziennego 
w Szpitalu Zachodnim. 
W grodziskiej lecznicy 
powstanie również 
wieloprofi lowy oddział 
zabiegowy. 

Od maja ubiegłego roku przy 
Szpitalu Zachodnim w Grodzi-
sku Mazowieckim funkcjonuje 
poradnia leczenia uzależnień. 
Pacjenci mogą tu liczyć na po-
moc w zakresie kompleksowe-
go leczenia uzależnienia od 
alkoholu, środków psycho-
aktywnych, hazardu i innych 
zaburzeń. Obecnie z usług po-
radni korzysta około 500 osób.

Na bazie istniejącej placów-
ki (z wykorzystaniem tej samej 
powierzchni) wkrótce ma po-
wstać oddział dzienny. Pacjenci 
nie będą tu jednak spędzać ca-
łej doby leżąc w łóżku. Pomoc 
ma polegać głównie na prowa-
dzeniu indywidualnej i grupo-
wej psychoterapii, przewidziane 
są również konsultacje psychia-
tryczne. Personel do realizacji 
świadczeń jest już przygoto-
wany, poza tym szpital spełnia 
wszystkie warunki wymaga-
ne przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ) do urucho-
mienia nowego oddziału. Dy-
rekcja grodziskiej lecznicy już 
wystąpiła o możliwość podpi-
sania kontraktu, czyli sfi nan-
sowania przez Fundusz nowej 
komórki. Obecnie oczekuje na 
odpowiedź. – Jeżeli to się nie 
uda, pacjenci będą mogli sko-
rzystać z usług ośrodka odpłat-
nie – mówi dyrektor Szpitala 
Zachodniego Krystyna Płukis.

Z danych Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Grodzisku 
Mazowieckim wynika, że do 
podjęcia leczenia uzależnie-
nia w systemie dziennym jest 
wielu chętnych. Dlatego ini-
cjatywę uruchomienia od-
działu poparł burmistrz gminy 
Grzegorz Benedykciński. Jego 
zdaniem, otwarcie ośrodka bę-
dzie dla mieszkańców dużym 
wsparciem w podjęciu leczenia 
uzależnienia. Jest to tym bar-
dziej ważne, że najbliższy taki 
oddział znajduje się w Prusz-
kowie, co stwarza niekiedy pro-
blemy z dojazdem.

Uchwałę w sprawie urucho-
mienia nowej placówki rad-
ni powiatu grodziskiego pod-
jęli podczas wrześniowej se-
sji. Zadecydowali oni również 
o możliwości powstania wielo-
profi lowego oddziału zabiego-
wego z czterema łóżkami. Będzie 
on wydzielony z już istniejące-
go oddziału rehabilitacyjnego, 
głównie dla komercyjnej dzia-
łalności medycznej na rzecz 
podmiotów zewnętrznych, 
w celu pozyskania dodatkowych 
środków fi nansowych.  (KG) 

DOMINIK 
PIETRASZEK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Dobra wiadomość 
dla kierowców. 
Wiadukt nad 
torami kolejowymi 
w Grodzisku Mazowieckim 
będzie przejezdny 
już w grudniu.

Grodziski wiadukt jest 
przebudowywany od 
kwietnia tego roku. Prze-

prawą tą dziennie przejeżdża-
ło od kilku do kilkunastu tysię-
cy samochodów, które po jego 
zamknięciu skierowano na ob-
jazdy. W samym Grodzisku jest 
tylko jedna możliwość przepra-
wienia się autem przez tory 
– przejazdem kolejowym na 
ul. Bałtyckiej. Niestety w go-
dzinach szczytu, aby tu prze-
jechać najpierw trzeba nawet 
kilkadziesiąt minut stać w du-
żych korkach, bo aut jest wte-
dy najwięcej, a i pociągi kursują 
częściej przez co przejazd jest 
dłużej zamknięty. Dlatego wie-
lu kierowców korzysta z prze-
jazdu kolejowego w Kozerkach 
lub wiaduktu w Milanówku.

Wiadukt przejezdny już w grudniu

Według pierwotnych planów 
wiadukt miał być gotowy w mar-
cu 2014 r. Mimo dość dobrego 
tempa prac termin zakończe-
nia robót został przedłużony. 
To paradoksalnie jest bardzo 
dobra wiadomość dla kierow-
ców. – W zeszłym tygodniu na 
grodziskim wiadukcie została 
wylana płyta betonowa, a nie-
bawem powinny być kładzione 
masy żywiczne. Nasze działania 

są ukierunkowane na to, aby naj-
później do końca roku chociaż 
częściowo oddać ten obiekt do 
użytkowania – mówi Moni-
ka Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW. – Po tragicznym wy-
padku w Kozerkach dla samo-
chodów ciężarowych zamknięty 
został tamtejszy przejazd kole-
jowy i chcieliśmy szybciej oddać 
do użytku naszą przeprawę, aby 
tiry mogły pojechać grodziskim 

wiaduktem. Musieliśmy jednak 
zmienić technologię budowy, co 
też skutkuje przesunięciem ter-
minu zakończenia prac o mie-
siąc – dodaje.

Należy jednak zaznaczyć, że 
zostanie puszczony tylko ruch 
samochodowy. – Nie ma mowy 
o ruchu pieszym, ponieważ nie 
będzie jeszcze chodników, wciąż 
będziemy tam prowadzić pra-
ce – tłumaczy Monika Burdon. 

Rzecznik MZDW zaznacza, że 
gdy ruch już zostanie puszczo-
ny, to kierowcy będą musieli się 
liczyć z tym, że do zakończenia 
wszystkich robót mogą co jakiś 
czas występować utrudnienia 
w ruchu. – Jeżeli w ogóle będą 
jakieś wyłączenia to z pewno-
ścią krótkotrwałe. Jednak to ca-
ły czas będzie plac budowy więc 
mogą takie sytuacje się zdarzyć 
– podkreśla Burdon.

Grodziski wiadukt został wy-
budowany w latach 60 ubiegłe-
go wieku. Od tamtej pory jego 
stan systematycznie się pogar-
szał. Władze Grodziska od kil-
ku lat sygnalizowały zarządcy 
tego obiektu, Mazowieckiemu 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich, 
konieczność przeprowadzenia 
remontu tej przeprawy. W 2011 r. 
został tam wprowadzony zakaz 
wjazdu dla aut o masie całko-
witej powyżej 10 ton. Zapadła 
też decyzja o przebudowie tego 
obiektu. W miejsce starego po-
wstaje nowoczesny podwiesza-
ny wiadukt. Całkowity koszt tej 
inwestycji to około 10 mln zł. 
Sfi nansuje ją (przy niewielkim 
udziale grodziskiej gminy) 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego.  
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GRODZISK MAZOWIECKI
Zdaniem mieszkańców 
budynku przy 
ul. Strażackiej 3a 
w Ożarowie Mazowieckim, 
opłaty za centralne 
ogrzewanie, które 
muszą uiszczać, 
są zbyt wysokie. 
Złożyli skargę 
do rady miejskiej.

Budynek przy ul. Strażackiej 3a 
składa się z dwóch kondygnacji. 
Na parterze znajdują się po-
mieszczenia warsztatowo-gara-
żowe należące do miejscowego 
Zakładu Usług Komunalnych 
(ZUK), zaś górną kondygna-
cję zamieszkują lokatorzy. Bu-
dynek jest zasilany za pomocą 
kotłowni, z której korzystają 
również użytkownicy innych 
obiektów, m.in. pomieszczeń 
socjalno-magazynowych ZUK 
i toalet na terenie położonego 
obok targowiska miejskiego. 

I tu pojawia się problem. 
Opłata za ogrzewanie jest ob-
liczana na podstawie roczne-
go zużycia gazu z rozliczeniem 
za mkw. powierzchni poszcze-
gólnych obiektów na podstawie 
jednej i tej samej stawki, która 
obecnie wynosi 4,03 zł. Zda-
niem lokatorów, to niespra-
wiedliwe. Chodzi o obciążanie 

Ciepło, które kosztuje zbyt wiele
ich w równym stopniu koszta-
mi, podczas gdy znaczną część 
energii cieplnej wykorzystują 
pozostali użytkownicy, przede 
wszystkim pomieszczeń warsz-
tatowo-garażowych. Zdaniem 
mieszkańców, są one sukcesyw-
nie wychładzane przez otwiera-
nie drzwi, nie posiadają izolacji 
termicznej, a ogrzewane są przez 
grzejniki („faviery”) o małej sku-
teczności cieplnej, za to pobie-
rające dużą część energii. 

Sprawa ta została poruszona 
podczas wrześniowej sesji Ra-
dy Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim. Mieszkańcy lokali 
komunalnych przy ul. Strażac-
kiej postanowili bowiem zło-
żyć skargę.

Obecny podczas obrad przed-
stawiciel lokatorów przekonywał, 
że wysokość dopłat do ogrzewa-
nia za ubiegły rok była zbyt wyso-
ka. Co roku ZUK rozliczał koszty 
zużycia gazu i co roku one wzra-
stały. Mieszkańcy nie byli o tym 
informowani, a zwiększony koszt 
zużycia gazu był rozliczany jedno-
razową dopłatą, o której lokator 
dowiadywał się w kasie, w mo-
mencie dokonywania opłat. Kto 
rozliczał się w innej formie, nie 
mógł uzyskać takiej informacji. 
Poza tym, należności pobiera-
ne za centralne ogrzewanie raz 
nazywane były stawką, a innym 

razem zaliczką, tymczasem są one 
rozliczane na innych zasadach. 
– W związku z koniecznością 
uiszczenia dopłaty za ubiegły rok, 
ZUK na własne życzenie wyho-
dował sobie następnego dłużni-
ka, czyli mnie. Jestem w posia-
daniu opinii dwóch prawników, 
którzy zupełnie inaczej podcho-
dzą do tematu – mówił lokator.

Mieszkańcy budynku przy ul. 
Strażackiej zarzucili również 
p.o. dyrektora ZUK Marcino-
wi Kostrzewskiemu opieszałość 
w działaniach, które skutkowa-
łyby obniżeniem dopłat. Sprawą 
zajęli się członkowie Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim. Ustalili, że 
w kwestii wysokości zaliczki za 
centralne ogrzewanie i sposób 
informowania o jej wysokości 
skarga jest zasadna. Natomiast 
zarzuty stawiane wobec p.o. dy-
rektora uznano za bezzasadne. 
Dlaczego? W kwietniu wysto-
sował on pismo do burmistrza 
Ożarowa w sprawie oszacowania 
wartości robót dla budynku przy 
ul. Strażackiej 3a wraz z ofertami. 
Jednocześnie, zgodnie z zalece-
niem członków komisji rewizyjnej 
zobowiązał się do prac mających 
na celu ograniczenie ubytków 
ciepła w budynku przy ul. Stra-
żackiej. Uchwała większością gło-
sów została podjęta.  (KG) 

Według pierwotnych planów wiadukt miał być gotowy w marcu 2014 r. 

Chcą odwołać 
Struzika po raz drugi
REGION
Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 
nie składa broni 
w sprawie odwołania 
marszałka 
województwa 
Adama Struzika 
i wprowadzenia 
zarządu komisarycznego 
na Mazowszu. 
Wszystko w związku 
z dramatyczną 
sytuacją fi nansową 
regionu.

Budowa Trasy Książąt Mazo-
wieckich w Pruszkowie, budo-
wa „Paszkowianki”, poszerze-
nie drogi wojewódzkiej nr 719, 
remonty dróg wojewódzkich 
nr 701, 718 czy 720 – to tylko 
niektóre z inwestycji na jakie 
czekają mieszkańcy i kierow-
cy z naszego regionu. I nie wia-
domo jak długo będą jeszcze 
czekać, bo sytuacja fi nansowa 
województwa jest wręcz drama-
tyczna. Marszałek Adam Struzik 
podkreśla, że budżet Mazowsza 
rujnuje wysokie janosikowe.

To właśnie sytuacja finan-
sowa województwa zdaniem 
klubu radnych SLD w sejmiku 

jest kluczowym argumentem 
do odwołania Struzika ze sta-
nowiska marszałka. Przypo-
mnijmy jednak, że już w lipcu 
sojusz wnioskował o wprowa-
dzenie zarządu komisarycznego 
na Mazowszu. Jednak wojewo-
da mazowiecki Jacek Kozłow-
ski, który odpowiadał w imieniu 
premiera na pismo klubu, uznał, 
że nie widzi żadnych podstaw do 
wprowadzenia zarządu.

Według Grzegorza Pietru-
czuka szefa klubu SLD w sejmi-
ku wojewoda w swoim stano-
wisku pominął dane Regional-
nej Izby Obrachunkowej. A te 
jednoznacznie wskazują, że 
zadłużenie województwa na 
koniec roku może sięgnąć aż 
75 proc, przy dopuszczalnym 
progu 60 proc. zadłużenia. 
Zdaniem Pietruczuka Mazow-
sze zbankrutowało.

Pietruczuk zapowiedział, że 
SLD zwróci się też do rzeczni-
ka dyscypliny fi nansów publicz-
nych ws. sytuacji fi nansowej Ma-
zowsza. Sojusz jeszcze w tym 
tygodniu skieruje do marsza-
łek Sejmu Ewy Kopacz wniosek 
o informację ministra fi nansów 
o sytuacji fi nansowej wojewódz-
twa mazowieckiego.  (AS) 
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PRUSZKÓW
Już 25 października (piątek) Znicz 
Pruszków na własnym stadionie 
zmierzy się z drużyną Radomiaka Ra-
dom. Po ubiegłotygodniowym remi-
sie ze Świtem Dwór Mazowiecki (0:0) 
dla pruszkowskich piłkarzy będzie to 
kolejna okazja do zdobycia cennych 
trzech oczek. Zwłaszcza, że od strefy 

spadkowej dzieli ich zaledwie jedno 
oczko. Znicz na własnej murawie czuje 
się dość pewnie, o czym świadczy pięć 
zwycięstw i dwa remisy. Radomiak, 
który obecnie znajduje się na 15. po-
zycji w ligowej tabeli nie ma zbyt wie-
le szczęścia na wyjazdach. Drużyna 
z Radomia w 13. kolejkach zanotowała 

sześć porażek, z czego tylko jedną na 
własnej murawie. Czy Adrian Palu-
chowski znów zagwarantuje Zniczowi 
zwycięstwo? Dowiemy się już w pią-
tek. Spotkanie Znicza z Radomia- 
kiem odbędzie się na stadionie przy  
ul. Bohaterów Warszawy 4. Mecz roz-
pocznie się o godzinie 19.00. (AS)

Znicz ma szansę  
na zdobycie punktów
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REGION
Brwinów, Milanówek  
i Podkowa Leśna  
– jako Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów 
nie otrzymało 
dofinansowania ze 
środków Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 
(EOG) na realizację 
wspólnego projektu. 
Zabrakło niewiele, bo  
od listy dofinansowanych 
partnerstw Trójmiasto 
dzieliło ledwie 0,25 
punktu. Urzędnicy nie 
składają jednak broni. 

O staraniach PTO o dotację 
informowaliśmy już w marcu. 
Wówczas urzędnicy zapewnia-
li, że złożą wniosek o dofinan-
sowanie projektu mającego na 
celu poprawę spójności obsza-
ru PTO poprzez współpracę 
w zakresie polityki społecznej, 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznej, gospodarki wodnej  
i komunikacji.

Za pieniądze pozyskane z EOG 
gminy mogłyby wykonać doku-
mentacje projektowe, a także 
koncepcje i programy realizacji 
różnych inwestycji, które posłu-
żyłyby wszystkim trzem partne-
rom. Maksymalna kwota dotacji 
to 550 tys. euro, czyli niespeł-
na 2,3 mln zł. PTO starało się 
o uzyskanie maksymalnego do-
finansowania. Mając przy tym 
zabezpieczone 20 proc. wkładu 
własnego, czyli w sumie ponad 

PTO wciąż nie składa broni
570 tys. zł. Ogólna wartość dzia-
łania mogła wynieść zatem 2,9 
mln zł. Udział procentowy każde-
go z partnerów w projekcie miał 
być zróżnicowany. Tak też z ca-
łej puli najwięcej, bo prawie 1,3 
mln zł, przy maksymalnym do-
finansowaniu, przypadłoby gmi-
nie Brwinów, prawie 1,1 mln zł 
dostałby Milanówek, a niespeł-
na 500 tys. zł Podkowa Leśna.

Dziś o projekcie można mó-
wić już tylko w czasie przeszłym, 
ale... urzędnicy wciąż mają alter-
natywę. – Jesteśmy wprawdzie 
na liście rezerwowej w rekruta-
cji EOG i moglibyśmy wskoczyć 
na listę w przypadku, gdyby któ-
reś z partnerstw się wycofało lub 
nie było w stanie spełnić wszyst-
kich kryteriów deklarowanych 
w momencie składania wniosku. 
Liczymy się jednak z tym, iż lista 
dofinansowanych partnerstw już 
się nie zmieni. Mamy plan „B” – 
mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. – Praktycznie 
ten sam wniosek, ale odpowiednio 
przeformułowany złożyliśmy ja-
ko PTO w programie dofinanso-
wań unijnych w ramach działania 
„Pomoc techniczna”. Tu szansa na 
sukces jest tym większa, że swo-
je wnioski złożyły także partner-
stwa już dofinansowane w ramach 
EOG i wycofają się one z rywa-
lizacji o pieniądze unijne. Z 91 
złożonych aplikacji kilkanaście 
może nie być więc branych pod  
uwagę – dodaje.

W ramach programu unijne-
go dofinansowanie uzyska około 

15 podmiotów. – Tak PTO, jak i in-
ne partnerstwa liczymy, że tym 
razem nasze wnioski dostaną dota-
cję. Dzięki tym pieniądzom nasze 
partnerskie gminy będą mogły wy-
konać koncepcje i projekty różnych 
wspólnych inwestycji w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki 

Reklama

KOMORÓW
„Szkoła jest stróżem 
przeszłości, piastunem 
teraźniejszości i siewcą 
przyszłości” – te słowa 
Henryka Sienkiewicza, 
które są jednocześnie 
mottem Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
w Komorowie, przytoczyła 
dyrektor Małgorzata 
Głodowska podczas 
uroczystości rocznicowych.

W miniony weekend 12 – 13 paź-
dziernika w Komorowie odbyła 
się gala z okazji jubileuszu 90-le-
cia szkoły podstawowej i 20-le-
cia liceum. Jednak same obchody 
rozpoczęły się wcześniej. Ucznio-
wie komorowskiego komplek-
su szkół przygotowali specjalne 
gazetki ścienne ilustrujące hi-
storię szkoły. Zorganizowana 
została również wystawa foto-
graficzna prezentująca sylwet-
ki dawnych uczniów oraz rozwój  
placówki na przełomie lat.

W piątkowe popołudnie sala 
gimnastyczna szkoły zamieniła 
się natomiast w prawdziwy te-
atr. Grupa teatralna „Kurtynka” 
zaprezentowała przedstawienie 
„Przygody Ani nad Śniardwami” 

w główne role wcielili się nie tylko 
uczniowie ale i absolwenci szko-
ły. Gościem specjalnym imprezy 
była Nina Dunin, która jest au-
torką baśni na podstawie, której  
przygotowano przedstawienie.

Finalne uroczystości wraz z ga-
lą odbyły się w miniony weekend. 
Wśród zebranych gości obok po-
słanki Barbary Czaplickiej, wój-
ta Krzysztofa Grabki znalazła się 
Maja Komorowska – znana ak-
torka – będąca jednocześnie ab-
solwentką komorowskiej szkoły. 
Maja Komorowska podkreślała, 
że często wspomina czasy szkol-
ne oraz Marię Dąbrowską, która 
była znajomą jej mamy.

W części oficjalnej dyrekto-
rzy poszczególnych szkół wraz 
z Małgorzatą Głodowską dy-
rektor całego zespołu wręczyli 
nauczycielom wyróżnienia. Na-
stępnie rozpoczęła się część ar-
tystyczna. Przed zgromadzonymi 
wystąpił zespół Gradus ad Parnas-
sum, uczniowie tańczyli do muzyki 
z filmu „Noce i dnie”, zaprezen-
towali krótką scenkę z książki 
o tym samym tytule. Uświetnie-
niem imprezy jubileuszowej 
był koncert Natalii Kukul-
skiej, która na co dzień mieszka  
właśnie w Komorowie.  (AS)

Święto komorowskich szkół  

wodnej i komunikacji, bez uszczu-
plania budżetu – zaznacza Kosiń-
ski. – O tym czy udało się pozyskać 
dofinansowanie będziemy wie-
dzieć prawdopodobnie jeszcze 
w listopadzie. Jeśli tak, to pod-
pisanie umów powinno nastąpić 
na przełomie tego i przyszłego  
roku – dodaje.  (AF) 
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KOSZYKÓWKA
Znicz Basket Pruszków 
w minioną sobotę przegrał 
trzeci wyjazdowy mecz. Tym 
razem uległ Wilkanie Start 
Lublin. To był niewątpliwie naj-
gorszy występ pruszkowskich 
koszykarzy w tegorocznych 
rozgrywkach pierwszej ligi. 

Zawodnicy Znicza zagrali 
bardzo źle w obronie, 
gospodarze raz po raz przedo-
stawali się pod kosz rywali. 
Były też spore problemy ze 
skutecznością, o czym świadczy 
celność rzutów z gry na pozio-
mie niecałych 30 proc. Najwięcej 

punktów z obu drużyn zdobył 
doświadczony Przemysław
Lewandowski. Po czterech 
meczach Znicz Basket Pruszków 
zajmuje 12. miejsce w tabeli 
i ma jedynie punkt przewagi 
nad ostatnią Spójnią Stargard 
Szczeciński. (DP)

Kolejna wyjazdowa porażka
pruszkowskich koszykarzy

Piątek, 25 Października 2013

NADARZYN
Już po raz piąty 
w Nadarzynie 
rozpoczęły się zajęcia 
w ramach projektu 
Rozwój-Szansa-
-Aktywność. Ich 
organizacja jest możliwa 
dzięki dofi nansowaniu 
z Unii Europejskiej.

Organizatorem programu 
Rozwój-Szansa- Aktywność 
jest Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nadarzynie. 
To właśnie podopieczni tej in-
stytucji biorą udział w szkole-
niach, warsztatach i kursach, 
które mają im umożliwić pod-
jęcie pracy, wspierać prawidło-
we funkcjonowanie ich rodzin 
oraz przeciwdziałać wyklucze-
niu społecznemu. Uczestniczą 

GOPS wspiera zagrożonych wykluczeniem
też w zajęciach aktywizacji za-
wodowej, stylizacji i wizażu oraz 
grupowej terapii psychologicz-
nej. Część z nich odbywa się 
w ramach wyjazdów szkolenio-
wo-integracyjnych, w których 
biorą udział także osoby z oto-
czenia uczestników np. dzieci.

Dzięki udziałowi w projekcie 
uczestnicy nabywają umiejętno-
ści psychospołeczne, organiza-
cyjne, uczą się jak rozwiązywać 
konfl ikty, zarządzać czasem i bu-
dować poczucie własnej warto-
ści. Przede wszystkim jednak 
mogą uczestniczyć w kursach 
zawodowych, co umożliwia 
podjęcie pracy. Do tej pory od-
były się szkolenia z zakresu tech-
nik sprzedaży, obsługi klienta, 
stylizacji i wizażu, kurs kom-
puterowy, opiekunki środowi-
skowej, na prawo jazdy oraz war-

sztaty doradztwa zawodowego. 
Uczestnicy otrzymują wsparcie 
fi nansowe, certyfi katy i dyplomy
ukończenia szkoleń.

– Program dobrze sprawdza 
się w praktyce, wielu uczestni-
kom udaje się później znaleźć 
zatrudnienie – mówi Grażyna 
Witkowska, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nadarzynie.

Projekt jest współfi nansowa-
ny z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Priorytet 
VII Promocja integracji spo-
łecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej oraz z funduszy 
gminy Nadarzyn.  (KG)

BŁONIE
Kultowe utwory, 
świetne solówki 
i improwizacje oraz 
żywiołowo reagująca 
publiczność – tak 
pokrótce można opisać 
występ zespołu Dżem 
w Centrum Kultury 
w Błoniu. Zespół 
pokazał się ze świetnej 
strony dając znakomity, 
trwający ponad dwie 
godziny koncert.

„Wehikuł czasu”, „Whisky”, 
„Czerwony jak cegła” – kto nie 
zna tych utworów? Piosenki te 
od wielu lat należą do najlep-
szych w historii polskiej muzy-
ki rockowej. W sobotę można 
było usłyszeć je na żywo w wy-
konaniu legendarnego Dżemu 
w błońskim Centrum Kultury.

Chętnych, aby zobaczyć ślą-
skich muzyków w akcji było wie-
lu, bilety rozeszły się w mgnieniu 
oka, a sala kinowa mieszcząca 
240-osób wypełniła się do ostat-
niego miejsca. Dżem jest zespo-
łem ponadpokoleniowym, na 

Zagrali jak na Dżem przystało

koncert przyszły zarówno oso-
by bardzo młode (najmłodsza 
uczestniczka miała kilka lat), 
jak i te w średnim wieku oraz 
starsze. Gdy tylko Adam i Be-
no Otrębowie, Maciej Balcar, 
Jerzy Styczyński, Janusz Bo-
rzucki oraz Zbigniew Szczer-
biński pojawili się na scenie, 
publiczność przywitała ich
gromkimi brawami.

Dżem zaczął spokojnie utwo-
rem „Poznałem go po czarnym 
kapeluszu”, po którym publicz-
ność nagrodziła zespół brawami. 
Z biegiem czasu widzowie coraz 
bardziej żywiołowo reagowali 
na popisy muzyków, a całkowi-
cie rozkręciła i roztańczyła się 
po kawałku „Harley mój”. Prze-
pięknie zagrana ballada „Sen 
o Victorii” wzbudziła zachwyt 
publiczności. Warto zaznaczyć, 
że utwór został zagrany na proś-
bę kilkuletniej dziewczynki. Na 
koncercie nie zabrakło również 
sztandarowych tworów Dżemu. 
Kapitalne „Czerwony jak ce-
gła”, czy „Wehikuł czasu” z bra-
wurowymi solówkami Adama 
Otręby i Jerzego Styczyńskiego, 

które uwypukliły jak znakomity-
mi muzykami są obaj gitarzyści. 
Pozostali również pokazali się 
z jak najlepszej strony. Maciej 
Balcar i Janusz Borzucki godnie 
zastępują Ryśka Riedla i Paw-
ła Bergera, a Zbigniew Szczer-
biński pokazał klasę na perkusji, 
natomiast Beno to najwyższy 
poziom gry na gitarze basowej.

Kiedy Dżem po raz pierw-
szy zszedł ze sceny publiczność 
przez kilka minut biła brawa 
domagając się bisów. Zespół 
zagrał więc jeszcze „Autsajde-
ra”, a zakończył koncert kilku-
nastominutowym wykonaniem 
„Whisky”. Artystów pożegnała 
owacja na stojąco.

Widzowie byli zachwyceni. 
– To był jeden z najlepszych 
koncertów, jeśli nie najlepszy, 
na jakimi byłem – mówi Ma-
riusz z Grodziska Mazowiec-
kiego. – Dzięki temu, że sala 
była niewielka, publiczność 
miała zespół na wyciągnięcie 
ręki, a sami „dżemowcy” grali 
na luzie, improwizując i bawiąc 
się muzyką. Więcej takich kon-
certów w okolicy – dodał.  (DP)
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Jak wygląda skóra? Czy jest 
odpowiednio nawilżona? A może 
nadmiernie się łuszczy czy 
przetłuszcza. Dlaczego warto 
zastosować ten, a nie inny peeling? 
W postawieniu właściwej diagnozy 
oraz doborze odpowiedniej 
kuracji pomoże analiza 
komputerowa skóry.

Rodzaj skóry to nie PESEL 
Nie jest nam dany raz na zawsze. Dlatego 
współczesna kosmetologia odchodzi od 
sztywnego określania typów skóry: każ-
da z nas może mieć w obrębie twarzy wiele 
rodzajów cery. Sama kondycja skóry także 
cały czas się zmienia w zależności od spo-
sobu pielęgnacji, pory roku, trybu życia, 
stresu czy wieku. Dlatego warto na bieżą-
co i regularnie sprawdzać jej stan. 
Pierwszy wymiar 
– struktura powierzchni skóry 
Dzięki wyposażeniu analizera w kamerę 
o wysokiej rozdzielczości i 40–krotnym po-
większeniu, na ekranie komputera, do któ-
rego podłączone zostaje urządzenie, można 
dokładnie przyjrzeć się  strukturze naskórka 
i określić jej stan. 
Drugi wymiar – natłuszczenie 
Tu pod lupę brany jest płaszcz hydro–lipido-
wy. Poziom natłuszczenia może być alarmu-
jący, zarówno gdy jest za wysoki (nadmiar 
wydzielania sebum), jak i za niski. Gdy skóra 

BEZPŁATNA KOMPUTEROWA ANALIZA SKÓRY

Kontakt:
tel.: 731 00 08 08 
Pruszków, ul. Emancypantek 4, Ip
www.majestic-derm.pl

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

staje się nadmiernie odtłuszczona docho-
dzi do osłabienia ochronnej warstwy hy-
dro–lipidowej. 
Trzeci wymiar – złuszczanie 
Poziom złuszczania to kolejny wskaź-
nik, który niczym papierek lakmu-
sowy pokazuje,  z czym boryka się 
nasza skóra. Zbyt mocne złuszczanie to 
kolejny dowód na zaburzenie równowagi 
hydro–lipidowej oraz nieprawidłowe na-
wilżenie (NMF). Od prawidłowego złusz-
czania zależy stopień przyswajania substancji 
aktywnych, zawartych w kosmetykach. 
Czwarty wymiar – pory 
Gdy stopień natłuszczenia skóry jest zbyt wy-
soki, ujścia porów skórnych są rozszerzone 
i dochodzi do nadmiernego wydzielania łoju. 
Piąty wymiar – zmarszczki 
Wraz z upływem lat, osłabieniu ulegają 
odpowiedzialne za jędrność naszej skóry 
włókna kolagenu i elastyny, a tym samym 
na twarzy widoczne są pierwsze zmarszcz-
ki. Pomiar głębokości i szerokości zmarsz-
czek to wskaźnik istotny, zwłaszcza gdy 
podejmujesz walkę z oznakami upływa-
jącego czasu. 
Szósty wymiar – nawilżenie 
Utrata niewielkich ilości wody (ok. 10 %) 
może być przyczyną przyspieszonego sta-
rzenia skóry, ale również przyczyniać się do 
osłabienia bariery ochronnej i nasilonego 
wnikania czynników drażniących – bakterii, 
grzybów, czynników chemicznych (mydła, 

detergenty) oraz nasilania zmian chorobo-
wych takich jak np. atopia

Sprawdzaj i kontroluj efekty.  Samo ba-
danie zajmie pięć minut, analiza danych po-
trwa dłużej. Na fi nał otrzymasz informację 
co dzieje się z twoją skórą i jak ją pielęgno-
wać. Wszystkie pomiary zostaną zapisane 
na dysku komputera. Potem będzie moż-
na je zestawić z wynikami kolejnych ba-
dań. Dzięki temu kosmetolog obiektywnie 
sprawdzi zmiany kondycji twojej skóry oraz 
oceni skuteczność stosowanych kuracji.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ 
ANALIZĘ KOMPUTEROWĄ 

I KONSULTACJĘ KOSMETOLOGICZ-
NĄ DO INSTYTUTU URODY MAJE-

STIC DERM , KTÓRY MIEŚCI SIĘ 
W PRUSZKOWIE NA UL. EMANCY-

PANTEK 4 I P, TEL. 731 000 808
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PRUSZKÓW
Ponad 1000 
osób odwiedziło 
Powiatowe Targi
Pracy w Pruszkowie. 
– Frekwencja dopisała, 
pracodawcy, którzy 
wystawiali się na 
targach są zadowoleni 
– podkreśla Monika 
Buczyńska 
z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pruszkowie.

Bezrobocie jest obecnie 
jednym z największych 
problemów gospodar-

czych. Kłopoty ze znalezie-
niem pracy mają zarówno 
ludzie młodzi, którzy jeszcze 
nigdy nie pracowali, jak i oso-
by z wieloletnim doświadcze-
niem zawodowym. Powiatowy 
Urząd Pracy w Pruszkowie po-
stanowił pomóc osobom bez-
robotnym z naszego regionu. 
W tym celu w miniony wtorek 

Tłumy na targach pracy
(22 października) w hali Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego odbyła się druga już edycja 
Powiatowych Targów Pracy.

Osoby poszukujące pracy mo-
gły znaleźć tu około 40 stoisk. Na 
targach wystawiały się m.in. kon-
cerny, duże fi rmy oraz biura han-
dlowe i usługowe, agencje pracy 
tymczasowej i fi rmy szkolenio-
we. Na miejscu można było po-
znać specyfi kę fi rmy oraz oferty 
pracy. – Wystawcy byli bardzo 
zadowoleni, bo zainteresowa-
nie ofertami było duże. Wiele 
osób wypełniło kwestionariu-
sze kontaktowe, zostawiło swoje 
CV – podkreśla wyjaśnia Moni-
ka Buczyńska z PUP-u. – Mamy 
nadzieje, że dzięki targom miesz-
kańcy naszego powiatu znajdą 
zatrudnienie – podkreśla.

Największy problem ze znale-
zieniem pracy mają osoby starsze, 
które ukończyły 50 lat. – Stara-
my się zachęcać pracodawców do 
zatrudniania również tych osób, 
które są już po pięćdziesiątym 
roku życia – wyjaśnia Monika 
Buczyńska – Dla bezrobotnych 

z tej grupy wiekowej organizuje-
my liczne szkolenia, by podnieść 
ich kwalifi kacje. W ostatnim cza-
sie wdrożyliśmy program staży 
i wiele osób, które w nim uczest-
niczyły zostało zatrudnionych 
na stałe – dodaje.

Uczestnicy targów podkreśla-
li, że tego typu imprezy powinny 
odbywać się znacznie częściej. – 
Może warto zorganizować tar-
gi na początku roku. Teraz i tak 
większość fi rm już nie poszuku-
je pracowników. Wszyscy szukają 
oszczędności, by dopiąć budże-
ty – mówiła Marta z Brwinowa. 
Ewelina z Piastowa podkreśla, że 
problemem jest znalezienie pracy 
nawet na pół etatu. – Szukam pra-
cy od ponad roku, ale jest  z tym 
ogromny kłopot. Na targach zna-
lazłam parę interesujących ofert 
i złożyłam CV, ale nie będę cze-
kać tylko szukać dalej – podkreśla.

Buczyńska podkreśla, że jest 
szansa na zorganizowanie targów 
już w II kwartale 2014 r., wszyst-
ko zależy od zainteresowa-
nych udziałem w przedsięwzię-
ciu pracodawców. 

Tłumy na targach pracy



11GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 25 Października 2013

                                                  Błonie, dnia 22.10.2013r.
Burmistrz Błonia

ogłasza  przetargi ustne nieograniczone (licytacje)  na sprzedaż prawa  własności   następujących nieruchomości:
1. IV przetarg  na  nieruchomości położne w  Błoniu przy ul. Karczewskiego, przeznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla m. Błonie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Położone są na terenie pięknego osiedla mieszkaniowego, na obrzeżach nieczynnego 
od ok. 30 lat wysypiska śmieci. Działki mają kształt prostokątny, pełne uzbrojenie w ulicy Karczewskiego, uregulowane w KW- Nr WA1G/00024568/1 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

L.p Numer działki obręb Powierzchnia w ha Cena wywoławcza  (zł) netto Wadium w zł przeznaczenie Minimalne postąpienie ( w zł.)
1. 148 0007-07 0.0428 63.772,00 6.400,00 zabudowa  m. jednorodzinna 640,00

2 150 0007-07 0.0427 61.915,00 6.200,00 zabudowa  m. jednorodzinna 620,00
3 151 0007-07 0.0427 61.915,00 6.200,00 zabudowa m. jednorodzinna 620,00
4 152 0007-07 0.0427 61.915,00 6.200,00 zabudowa m.jednorodzinna 620,00

Podana cena wywoławcza nie zawiera  podatku VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.  Działki wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.09.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg który odbył się w dniu 21.11.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym i trzeci przetarg który odbył się w dniu 20.06.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 

2. IV przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza, uregulowane w KW – WA1G/00035543/0 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
L.p. Numer działki obręb Powierzchnia w ha Cena wywoławcza (zł) netto Wadium w zł przeznaczenie Minimalne postąpienie w (zł.)

1. 48/1 0021-21 0.0961 149.916,00 20.000,00  Dla tej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 1500,00
2. 48/2 0021-21 0.0961 147.033,00 20.000,00 Dla tej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 1480,00

Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Działki niezabudowane, o kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nr ewid. 48/1 przylega bezpośrednio do ul. Mickiewicza a działka 
nr ewid.48/2 do projektowanej drogi-przedłużenie ul. Mickiewicza, uzbrojenie pełne w ulicy Mickiewicza. Działki wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich. Dla terenu obejmującego przedmiotowe działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.09.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg który odbył się w dniu 21.11.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym i trzeci przetarg który odbył się w dniu 20.06. 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

3. IV przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej i Uśmiech
lp Numer działki Oznaczenie miejsca położenia nieruchomości 

Numer KW
obręb Powierzchnia

w ha
Cena wywoławcza (zł)

(netto)
Wysokość

wadium w zł
Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Minimalne 

postąpienie (w zł.)
1. 59/1 Błonie, ul. Lesznowska   KW WA1G/00024568/1 0007-07 0.0833 135.779,00 15.000,00 zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna 1360,00
2 59/2 Błonie, ul. Lesznowska    KW WA1G/00024568/1 0007-07 0.0845 132.665,00 15.000,00 zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna 1330,00
3 59/3 Błonie ul. Lesznowska    KW WA1G/00024568/1 0007-07 0.0716 116.708,00 15.000,00 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 1170,00
4  11/16 Błonie ul. Lesznowska    KW WA1G/00026347/0 0006-06 0.0748 131.648,00 15.000,00 zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna
1320,00

5 11/17 Błonie ul. Lesznowska    KW WA1G/00026347/0 0006-06 0.0628 110.528,00 15.000,00 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 1110,00
6 11/18 Błonie ul. Lesznowska    KW WA1G/00026347/0 0006-06 0.0628 92.944,00 15.000,00 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej, w  strefie oddziaływania linii elektroenergetycznej 

15kV
930,00

7 11/19 Błonie, ul. Lesznowska   KW-WA1G/00026347/0 0006-06 0.0886 131.128,00 15.000,00 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  z dopuszczeniem zabudowy usługowej, w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznej 
15kV

1320,00

8 189 Błonie ul. Uśmiech    KW-WA1G/00032337/2 0030-30 0.0633 87.987,00 15.000,00 Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla tej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku.  
mieszkalnego jednorodzinnego Nad działką przebiegają dwie linie elektroenergetyczne, w tym jedna 15 kV. 

880,00

Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości  zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. 
Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Błonie i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Działki są niezabudowane, nieogrodzone nieuzbrojone. Dostępne uzbrojenie w ulicach do nich przyległych. Istnieje dobry 
dojazd drogami utwardzonymi. W obszarze, na którym położone są działki stanowiące przedmiot sprzedaży przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.09.2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg który odbył się 21.11.2012 r . zakończył się wynikiem negatywnym i trzeci przetarg który odbył się 20.06.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.  
               
4.Warunki dla przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż w/w nieruchomości.
Przetargi odbędą się w dniu 05 grudnia 2013r. od godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ulicy Rynek 6 (Ratusz) w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu.
-  Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Błoniu, Nr 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743  Bank PKO BP S.A. V/Oddział  Warszawa do dnia 02 grudnia 2013 r. Za datę wpłacenia wadium  
uważa się dzień wpływu należności na wskazane konto Sprzedającego. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium 
na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
-W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujących dokumentów: dowodu tożsamości, dowodu wpłaty wadium na konkretny przedmiot przetargu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo, aktualny wypis z właściwego dla danego 
podmiotu rejestru i o ile wymagają  
tego przepisy prawa, uchwałę właściwego organu wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę (przyrzeczenie wydania zezwolenia) MSW na nabycie nieruchomości jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.    
W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka ( notarialnym) zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości.
- Postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargów.
- Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić jej cenę jednorazowo najpóźniej na cztery dni przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy notarialnej łącznie z podatkiem VAT, pomniejszoną o wniesione wadium na konto Urzędu Miejskiego w Błoniu nr 27 1020 1055 0000 9802 
0024 2461  Bank PKO BP.SA. V/Oddział Warszawa. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na wskazany wyżej rachunek Urzędu. 
Brak wpłaty, wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.  
- Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz obowiązkowo zapoznać się z regulaminem przetargu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Miejskiego ul. Nowakowskiego 10, pok. 5 tel. (022) 7253004, 7253006 
w.170, 171 lub na stronie: www.blonie.pl .
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
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GRODZISK MAZOWIECKI
We wtorek 29 października o godz. 
18.00 Bogoria Grodzisk Maz. zmie-
rzy się u siebie z Polonią Bytom. 
Na spotkanie będzie można bez-
płatnie dojechać specjalnym 
autokarem. Bogoria zadbała o to, 
aby w dniu meczu kibicom łatwiej 
było dostać się na halę przy 

ul. Westfala 3. Spod stacji PKP 
w Grodzisku o godz. 16.50 wy-
ruszy specjalny autobus, który 
przywiezie kibiców na mecz. Za-
trzyma się on na dziewięciu przy-
stankach: Grodzisk Zondka (16.52), 
Grodzisk Kościół (16.55), Grodzisk 
Wólczyńska (16.57), Grodzisk Urząd 

Skarbowy (16.58), Grodzisk Mokro-
nowskich (16.59), Grodzisk Radońska 
WKD (17.01), Grodzisk Cmentarz/
Radońska (17.02), Grodzisk Sienkiewi-
cza (17.05), Hala Westfala (17.10). 
Dzięki temu możliwe będzie 
obejrzenie treningu i rozgrzewki 
zawodników obu drużyn. (DP)

Na mecz Bogorii 
bezpłatnym autobusem

Piątek, 25 Października 2013

Las Młochowski 
niebezpieczny? 

PODKOWA LEŚNA
Nadleśnictwo 
Chojnów ostrzega, 
że w Lesie Młochowskim 
mogą znajdować 
się przedmioty 
niebezpieczne 
z czasów pierwszej 
i drugiej wojny 
światowej. Mieszkańcy 
proszeni są 
o ostrożność.

Wielu mieszkańców Podko-
wy Leśnej i okolic chodzi do 
Lasu Młochowskiego na spa-
cery. Jednak jak się okazuje 
przechadzka może być nie-
bezpieczna.

Jak informuje Nadleśnic-
two Chojnów, podczas prac 
gospodarczych natrafiono 
tam na materiały militarne. 
– W tamtym roku oczyściliśmy 
ponad 15 ha gruntu w północ-
nej części tego lasu koło sie-
dziby Zespołu Pieśni i Tańca 
Mazowsze – mówi Piotr Woj-
tas z Nadleśnictwa Chojnów. 
– Znaleźliśmy tam dużo nie-
bezpiecznych przedmiotów 
militarnych po drugiej woj-
nie światowej i dokonaliśmy 
ekspertyzy dotyczącej całego 
kompleksu leśnego. Wykazała 
ona, że na całej powierzchni 
jest duże prawdopodobień-
stwo występowania różnych 
elementów militarnych za-
równo z pierwszej, jak i dru-
giej wojny światowej. Ponadto 
co jakiś czas są odnajdywane 
przez cywilów niebezpieczne 
przedmioty. Stwierdziliśmy 
więc, że trzeba powiado-
mić okolicznych mieszkań-
ców o możliwym zagrożeniu. 
Dlatego też teren całego kom-
pleksu leśnego o powierzch-
ni blisko 600 ha, położonego 
na południowy-wschód od 
miasta Podkowa Leśna zo-
stał już oznakowany specjal-
nymi tablicami ostrzegaw-
czymi – dodaje.

W 2014 roku dzięki środ-
kom unijnym Nadleśnictwo 
Chojnów będzie oczyszczać 
północną część tego kom-
pleksu, czyli około 248 ha. 
– Pozostałą część lasu chce-
my oczyścić w latach 2014 
– 2020 w ramach kolejnej 
perspektywy unijnej – za-
znacza Piotr Wojtas.

Oczyszczanie lasów z mi-
litariów wykonują fi rmy sa-
perskie. Materiały te są prze-
wożone na poligony woj-
skowe i tam detonowane. 
Leśnicy apelują o zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
podczas spacerów po Lesie 
Młochowskim.  (DP) 

FOTOMIGAWKA
 Policja zatrzymała dwie osoby po poniedziałkowym karambolu 

na trasie poznańskiej w miejscowości Piorunów. Jeden z nich to 
właściciel BMW, które spowodowało wypadek, a drugi to osoba, 
która kierowała tym autem. Do wypadku doszło w poniedziałek 
przed godz. 6.00. Po zderzeniu czterech samochodów aż 10 osób 
trafi ło do szpitala. Są już wstępne ustalenia policji w sprawie 
tego zdarzenia. – Wynika z nich, że volkswagen zatrzymał się, 
aby skręcić w lewo i zjechać do posesji – mówi nadkom. Ewelina 
Gromek-Oćwieja, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. – W jego tył wjechało BMW 
powodując jego przemieszczenie się na przeciwległy pas ruchu. 
Z przeciwka jechało ciężarowe renault, które uderzyło w volkswage-
na. Następnie renault uderzył w jadącego za BMW busa przewożą-
cego 19 osób. Po tym zderzeniu bus wjechał do rowu. Dziewięć osób 
z busa oraz kierowca renaulta trafi li do szpitala – dodaje.  (DP) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mimo że budowa 
autostrady A2 
zakończyła się 
ponad rok temu, 
mieszkańcy powiatu 
grodziskiego wciąż 
odczuwają jej skutki. 
Wiele lokalnych dróg 
z powodu zniszczeń 
wymaga pilnych 
remontów.

Kierowcy z Grodziska 
i okolic cenią sobie moż-
liwość szybkiego dotar-

cia do stolicy autostradą. Ale jest 
i inna strona medalu. – Z auto-
strady nie korzystam w ogóle, 
za to chciałbym w normalnych 
warunkach dojechać do ośrod-
ka zdrowia lub kościoła. Na razie 
mam mocno ograniczone moż-
liwości, bo nasze drogi gmin-
ne są tak zdewastowane, że 
przejazd nimi grozi uszkodze-
niem samochodu – mówi pan 

Budowa autostrady zniszczyła lokalne drogi
Największy problem występuje na terenie gminy Baranów, ponieważ odcinek jednej z dróg 
o długości 600 metrów właściwie przestał istnieć – mówi starosta grodziski

Dopiero w sierpniu do staro-
stwa wpłynęło pismo, w któ-
rym GDDKiA poinformowała, 

od przedstawicieli rządowej 
agendy nie otrzymywał w ogó-
le, albo były „mało konkretne”. 

Wojciech, mieszkaniec wsi Holen-
dry Baranowskie.

W złym stanie są drogi lokal-
ne na terenie całego powiatu 
grodziskiego, zarówno w obrę-
bie gminy Grodzisk (odcinek D 
autostrady A2), jak i Baranowa 
(odcinek C). Szybkiej moderni-
zacji wymaga trasa do Starych 
Bud, Kozłowic, z Serok do Jak-
torowa czy z Grodziska do Bożej 
Woli. Wszystko z powodu cięża-
rówek, które dowoziły materia-
ły na budowę arterii. Drogami 
powiatowymi były przewożo-
ne zbyt ciężkie ładunki, a wpro-
wadzone ograniczenia, które 
zakazywały poruszania się po-
jazdami o masie powyżej 10 t, 
nie zawsze były przestrzegane.

Sprawa zniszczonych dróg  
była też tematem sierpniowej 
sesji Rady Powiatu Grodziskie-
go. Starosta Marek Wieżbicki in-
formował wówczas, że od kilku 
miesięcy występował do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad z prośbą o naprawę 
lokalnych nawierzchni. Na próż-
no. Jak stwierdził, odpowiedzi 

M
a

Rc
IN

 z
aW

a
D

zk
I że podjęto działania mające 

na celu wyegzekwowanie obo-
wiązków w zakresie remon-
tów od wykonawców.

– W tej chwili największy pro-
blem występuje na terenie gmi-
ny Baranów, ponieważ odcinek 
jednej z dróg o długości 600 me-
trów właściwie przestał istnieć. 
Została już wykonana inwenta-
ryzacja najbardziej zniszczo-
nych nawierzchni i wykonawca 
ma je naprawić. Trudno okre-
ślić termin zakończenia prac, 
ale i tak wszystko to, co będzie 
zrobione to jest za późno, bo to 
powinno być wykonane już daw-
no. Jeśli roboty zakończą się 
w tym roku, to będę uważał to 
za sukces – mówił podczas sesji 
starosta Wieżbicki.

Z kolei wykonawca odcinka 
D, czyli fi rma Strabag większość 
prac już wykonała, jednak nie do-
szło (z powodu drobnych uchy-
bień) do ich formalnego odbioru 
przez zarządcę. Z pisma prze-
kazanego przez GDDKiA wy-
nika, że i ta sprawa wkrótce ma 
być rozwiązana. 

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski Park Skarbków 
otrzymał wyróżnienie 
w konkursie 
„Najpiękniejsze 
parki Mazowsza” 
zorganizowanym 
przez Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego.

Park Skarbków w ciągu ostat-
nich lat przeszedł gruntow-
ną modernizację. Zaniedbany 
niegdyś zielony teren dziś jest 
jednym z najczęściej odwiedza-
nych przez grodziszczan miej-
scem wypoczynku. Rewitalizacja 
Parku Skarbków, Stawów Golia-
na i Willi Radogoszcz była jed-
ną ze sztandarowych inwestycji 
w Grodzisku. Przywrócenie uro-
ku tym obiektom kosztowało 
około 20 mln zł.

Wysiłek jednak się opłacił. 
Park i stawy to najchętniej odwie-
dzane przez grodziszczan miej-
sce. Bez względu na porę roku jest 
tu co robić. Spacery w malowni-
czej scenerii są bowiem idealną 
formą dla rodzinnego wypoczyn-
ku. Atrakcji nie brakuje również 
dla najmłodszych i tych nieco 
starszych mieszkańców. Dzieci 
mają tu do dyspozycji doskonale 
wyposażony plac zabaw, a mło-
dzież plenerową siłownię.

Te walory zostały docenione 
w konkursie „Najpiękniejsze 
parki Mazowsza”, skierowa-
nego do samorządów z woje-
wództwa mazowieckiego. Do 
konkursu można było zgłaszać 
te tereny zielone, które w ciągu 
ostatnich czterech lat powsta-
ły lub zostały zrewitalizowane. 
Choć grodziski park plebiscytu 
w swojej kategorii nie wygrał, to 
otrzymał wyróżnienie, podobnie 
jak trzy inne w miejscowościach 
Mała Wieś, Miastkowo Kościel-
ne oraz Płock.

W kategorii parki duże zwy-
ciężył park w Kozienicach. Za 
najładniejszy park średni został 
uznany teren w Mławie, a w kate-
gorii parki małe najlepszy okazał 
się zieleniec w gminie Raścisze-
wo. Najładniejszy skwer znajdu-
je się natomiast w Kałuszynie.

Głównym celem konkursu była 
prezentacja i promocja dorobku 
samorządów w zakresie ochrony 
przyrody, poprawy warunków ży-
cia lokalnych społeczności oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego i kulturowego.  (AS)

Park Skarbków 
w gronie najpiękniejszychGRODZISK MAZOWIECKI

Zima kojarzy nam się 
głównie z obfi tymi 
opadami śniegu, 
mrozem i koniecznością 
odśnieżania samochodów 
i chodników. Jednak
ta pora roku ma również 
swoje zalety, o czym 
przede wszystkim 
wiedzą miłośnicy 
aktywnego wypoczynku. 
I właśnie dla takich osób 
już od grudnia 
przy grodziskim 
Centrum Kultury 
funkcjonować będzie 
sztuczne lodowisko.

Obiekt ma być dostępny dla łyż-
wiarzy od 1 grudnia do 15 marca 

Lodowisko już od grudnia
2013 r. Lodowisko będzie miało 
tafl ę o szerokości 20 i długości 
40 metrów, ogrodzoną dookoła 
bandą zabezpieczającą. W godz. 
8.00–15.00 z lodowiska korzystać 
będą uczniowie lokalnych szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych w ramach lekcji wychowa-
nia fi zycznego. Natomiast w godz. 
16.00–22.00 obiekt będzie do-
stępny dla mieszkańców, którzy 
za niewielką opłatą będą mogli 
skorzystać z lodowiska. Obiekt 
będzie czynny codziennie rów-
nież w niedziele i święta. W czasie 
ferii zimowych dzieci z Grodzi-
ska będą mogły wejść na lodowi-
sko za darmo.

Miłośnicy łyżwiarstwa oraz 
osoby, które dopiero chcą spróbo-
wać swoich sił na tafl i nie muszą 

się martwić o odpowiedni sprzęt. 
Przy lodowisku działać będzie 
wypożyczalnia łyżew. Dodatkowo 
przy obiekcie zostanie ustawione 
nagłośnienie, dzięki czemu jazdę 
na łyżwach będzie umilać muzy-
ka. Operator lodowiska będzie 
musiał również zadbać o zaplecze 
sanitarne, czyli ogólnodostępne 
toalety oraz przygotować odpo-
wiednią ilość koszy na śmieci.

W ramach kontraktu, po-
dobnie jak w ubiegłym roku, 
operator lodowiska będzie mu-
siał zorganizować przynajmniej 
sześć imprez kulturalno-spor-
towych. Mogą to być konkursy, 
gry lub pokazy. Imprezy mają za-
chęcać dzieci, młodzież i doro-
słych do aktywnego wypoczynku 
również zimą.  (AS)
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KOMORÓW
W ubiegłym tygodniu policjanci 
kryminalni z Michałowice
otrzymali informację, że 
w jednym z domów na terenie 
Komorowa mogą być wytwarza-
ne narkotyki. Podczas przeszuka-
nia domu 22-letniego mężczyzny 
funkcjonariusze odnaleźli kilka 

krzaków konopi indyjskich 
oraz 22 gramy suszu roślinne-
go, kradziony telefon komórkowy 
oraz dokumenty, z których 
posiadania mężczyzna nie
potrafił się wytłumaczyć. 
22-latni mieszkaniec Komo-
rowa został przewieziony na 

komisariat w Michałowicach. 
Usłyszał zarzuty wytwarzania, 
udzielania oraz posiadania środ-
ków odurzających. Będzie też 
odpowiadał za paserstwo. 
Za popełnione przestępstwa 
grozi mu kara nawet do trzech
lat pozbawienia wolności. (DP)

Zatrzymany za uprawę 
konopi indyjskich 

Wiadomości

DOMINIK 
PIETRASZEK

MILANÓWEK
Trzy lata temu 
Urząd Miasta 
Milanówka wykonał 
poprawki systemu 
odwodnienia 
ul. Żytniej. Efekt? 
Woda zalewa 
jedną z posesji.

Problem zaczął się w 2010 r. 
kiedy na fragmencie ul. Żyt-
niej zmieniono system od-
wodnienia jezdni. Wcześniej 

Odwodnili drogę, ale zalewa posesję
woda odpływała po obu stro-
nach drogi, natomiast po zmia-
nach kilkadziesiąt metrów od 
skrzyżowania z ul. Lipową wo-
da spływała już tylko po jednej 
stronie ul. Żytniej. Ucierpiała 
jednak posesja znajdująca się 
na rogu Lipowej i Żytniej. – Kie-
dy urząd zmienił odwodnienie 
w ul. Żytniej nasza działka po 
większych deszczach zmienia 
się w jedno wielkie bajoro – mó-
wi właściciel zalewanej pose-
sji. – Dlaczego zmieniono coś 
co dobrze funkcjonowało? Prze-
cież tak nie może być. Od dawna 
prosimy miasto o przywrócenie 

stanu sprzed 2010 r., jednak 
bezskutecznie – dodaje.

W czerwcu 2012 r. właściciele 
posesji zwrócili się do zastępcy 
burmistrza Milanówka Ryszar-
da Malinowskiego o wszczęcie 
postępowania w sprawie przy-
wrócenia stanu drogi, który był 
tam przez blisko 30 lat. Ten jed-
nak odmówił, uzasadniając, że 
deszczówka bez przeszkód spły-
wa wzdłuż w ul. Żytniej do rowu 
melioracyjnego znajdującego się 
w ul. Lipowej na końcu ul. Żyt-
niej. Tłumaczył, że wykonanie 
jednostronnego spadku po-
przecznego zostało wymuszone 

przez konieczność obniżenia ni-
welety ulicy od nr 15 na ul. Żyt-
niej do ul. Lipowej. Dodał też, że 
wykonanie takiego samego obni-
żenia po drugiej stronie jezdni nie 
było brane pod uwagę ze względu 
na znaczne nakłady fi nansowe, ja-
kie miasto musiałoby ponieść, po-
nieważ musiałoby wywieźć dużą 
ilość ziemi z ulicy. Właścicielom 
posesji zaproponowano ustawie-
nie krawężników przy ich działce, 
które miałyby zapobiegać podto-
pieniom. Na to rozwiązanie nie 
chcieli się zgodzić, twierdząc, 
że wysoki krawężnik utrudnił-
by wjazd na działkę.

Odwodnili drogę, ale zalewa posesję
Mieszkańcy zaskarżyli decy-

zję burmistrza do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego 
(SKO) w Warszawie, które na-
kazało uchylić poprzednią de-
cyzję i przekazać tę sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Tak 
też się stało i jak zapewniają 
urzędnicy już niebawem system 
odwodnieniowy ma zostać po-
prawiony poprzez przebudowę 
drogi. – W 2013 roku wpłynę-
ła do gminy Milanówek decyzja 
SKO nakazująca ponowne roz-
patrzenie sprawy. Wówczas pod-
jęto starania, aby nadać ulicy 
spadki zgodne z wnioskiem osób 

zamieszkujących po zachod-
niej stronie ul. Żytniej. W tym 
celu droga została wysypana 
warstwą kruszywa i przepro-
fi lowana równiarką. Uzyskany 
w ten sposób stan ma zapewnić 
spływanie wody z ulicy na obie 
strony pobocza. Obecnie opra-
cowywany jest projekt przebu-
dowy ulicy Żytniej. Projektant 
jest na etapie składania doku-
mentacji do Zespołu Uzgadnia-
nia Dokumentacji Projektowej. 
Po jej zatwierdzeniu planowa-
ne jest zabezpieczenie środ-
ków na przebudowę ulic y 
w 2014 r. – dodaje.  

Reklama
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Policjanci z grodziskiego wydziału ru-
chu drogowego w ubiegłym tygodniu 
prowadzili kontrole w Międzyboro-
wie. Zdecydowali się na sprawdze-
nie kierowcy toyoty, który przewoził 
w swoim aucie pasażerów, w tym 
dwójkę dzieci. Krzysztof C. zignoro-
wał jednak polecenie mundurowych 

i nie zatrzymał się do kontroli. Poli-
cjanci ruszyli więc w pościg. Po kilku 
minutach 55-latek zatrzymał swój 
samochód.Jak się okazało mężczy-
zna był pod wpływem alkoholu. Ba-
danie wykazało, że ma 1,5 promila. 
W aucie była również 47-letnia pa-
sażerka oraz dzieci w wieku 8 i 14 lat. 

Policjanci ustalili, że Krzysztof C. 
to ojciec dzieci, a pasażerka – Zo-
fi a K. – to ich matka. Kobieta miała 
0,6 promila. Zatrzymani usłyszą za-
rzuty narażenia dzieci na niebezpie-
czeństwo utraty żucia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za 
to kara do pięciu lat więzienia. (AS)

Nieodpowiedzialni rodzice 
na podwójnym gazie

Wiadomości

Reklama

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OBIEKT 
SPORTOWY W PRUSZKOWIE

• profesjonalna 
  kadra trenerska
• 2 korty tenisowe 
• nauka i  
  doskonalenie 
  gry w tenisa dla 
  dzieci i dorosłych 
• zajęcia 
  indywidualne
  i grupowe
• możliwośc gry 
  z maszyną • siłownia na 

  powierzchni 
 1400m2
• sala cardio 
• treningi
  funkcjonalne
• treningi 
  personalne
• zajęcia fitness 

Nowość! 3 sauny dostępne gratis dla wszystkich klientów!

www.jtc.waw.pl

akceptujemy karty:

Perzcourt Gym & Tennis Club 
ul. K. Lisieckiego 1, 05-800 Pruszków

tel. 22 728-04-27,  601-210-747
www.perzcourt.pl

NADARZYN
Gry i konkursy, pokaz 
produkcji paliwa 
alternatywnego, instalacji 
– to część programu, jaki 
w sobotę 19 października 
czekał na zwiedzających 
w nadarzyńskiej fi rmie 
Hetman. Głównym celem 
pikniku ekologicznego 
było przekonanie 
przybyłych, że działalność 
przedsiębiorstwa 
nie jest szkodliwa 
ani niebezpieczna.

Firma Hetman mieszcząca się 
przy ul. Turystycznej od miesię-
cy wzbudza wśród mieszkańców 
Nadarzyna i okolic negatyw-
ne emocje. Podkreślają oni, że 
przez jej działalność są narażeni 
na uporczywy smród, obecność 
gryzoni w pobliżu swoich pose-
sji, uciążliwy hałas. Problemami 
są też zakorkowane  przez fi rmowe 
ciężarówki drogi lokalne, spadek 
wartości nieruchomości.

Prezes fi rmy Mieczysław Sła-
womir Ciechomski podczas so-
botniego pikniku przekonywał, że 
jej działalność nie zagraża zdro-
wiu mieszkańców. Jak twierdził, 
przedsiębiorstwo ściśle stosu-
je się do przepisów prawa, de-
cyzji administracyjnych, działa 
zgodnie z zasadami etyki.

W sobotę można było zoba-
czyć stojące na parkingu w rów-
nym rzędzie śmieciarki. Nie widać 
było gryzoni, ptactwa, gór śmieci. 
Nie docierał też nieprzyjemny 
zapach. Daje się go odczuć do-
piero wewnątrz budynku, w miej-
scu, gdzie odpady trafi ają na linię 

sortowniczą. Kierownik instala-
cji Zbigniew Komar prezentował 
sposób przetwarzania odpadów. 
Ze strefy przyjęcia w całości tra-
fiają one bezpośrednio na linie 
sortownicze, gdzie poddawane 
są procesom separacji, uniesz-
kodliwiania oraz przetwarzania. 
W ich wyniku wytwarzane są su-
rowce, powstaje paliwo oraz in-
ne produkty wykorzystywane 
m.in. w energetyce.

„Wycieczka” po zakładzie nie 
przekonała jednak przeciwników 
działalności Hetmana w Nada-
rzynie. – Podczas jednego dnia 
otwartego wszystko można wcze-
śniej odpowiednio przygotować. 
A gdy spaceruje się ul. Komorow-
ską, to naprawdę słychać hałasy. 
Ja akurat mieszkam w Strzeniów-
ce, więc mnie to aż tak bardzo nie 
dotyka, natomiast jestem gotów 
sobie wyobrazić, co przeżywa-
ją osoby, które żyją obok zakła-
du – mówi Mariusz Karpiński, 
pełnomocnik komitetu Prawa 
i Sprawiedliwości w Nadarzy-
nie, którego spotkaliśmy pod-
czas dnia otwartego

Prezes Ciechomski zdecydo-
wanie zaprzeczył, jakoby siedzi-
ba firmy została przygotowana 
specjalnie na piknik. – Dla nas to 
jest normalny dzień pracy. Nie 
możemy zaprzestać produkcji. 
Zresztą byli u nas z niespodzie-
wanymi wizytami dziennikarze, 
którzy mogli zobaczyć, że tak jak 
jest dzisiaj, funkcjonujemy na co 
dzień – mówi. Prezes dodaje, że 
fi rma wielokrotnie była poddawa-
na kontrolom, a protesty miesz-
kańców Nadarzyna wynikają
z ich niewiedzy.  (KG)

Dzień otwarty w Hetmanie

KAROLINA 
GONTARCZYK

OŻARÓW MAZOWIECKI
Kierowcy od dawna 
domagają się remontu 
mocno zniszczonej 
nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 888. 
Na to jednak 
w najbliższym 
czasie się nie zanosi.

Dr o g a  w o j e w ó d z k a 
nr 888 ze Święcic do 
Zaborowa to szlak ko-

munikacyjny liczący niecałe 
6 km. Trasa ta jest jednak czę-
sto uczęszczana przez kierow-
ców, stanowi bowiem dogodne 
połączenie pomiędzy drogą 
krajową nr 92 a wojewódzką 
nr 580. Wśród wielu samocho-
dów jadą tedy tiry z naczepami. 
To właśnie te pojazdy w dużej 
mierze odpowiadają za fatalny 
stan (dziury, wyboje, koleiny) 
drogi. Brakuje także pobo-
czy i chodnika.

Problem podczas wrześnio-
wej sesji Rady Miejskiej w Oża-
rowie Mazowieckim poruszyła 
radna Dorota Jaworska. Zwró-
ciła się do burmistrza Pawła 
Kanclerza z prośbą o zapyta-
nie w Mazowieckim Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich, czy istnie-
je możliwość wydania zakazu 
jazdy tą trasą samochodom cię-
żarowym o dużym tonażu.

– Pewnie się na to nie zgo-
dzą, ale ta droga jest w stanie 

Droga wojewódzka woła o ratunek

tycja ma poprawić komfort jaz-
dy i bezpieczeństwo pieszych. 

Kiedy jednak zostanie zreali-
zowana, na razie nie wiadomo. 
Mieszkańcy okolicznych pose-
sji zgłosili bowiem swoje uwa-
gi do wojewody mazowieckiego 
w związku z próbą wydania ze-
zwolenia o inwestycji drogowej 
(ZRID). – Sprawa została prze-
kazana do ministerstwa transpor-
tu, trudno mi powiedzieć, jakie 
będą jej dalsze losy – mówi Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie. 

nowej konstrukcji nawierzch-
ni drogi z jednoczesnym posze-
rzeniem jezdni oraz regulację 
geometrii jej krawędzi tak, 
aby mogła posiadać parame-
try klasy funkcjonalno-tech-
nicznej głównej (G). Według 
założeń mają tu powstać rów-
nież chodniki, zjazdy do po-
sesji, zatoki autobusowe oraz 
odwodnienie. W projekcie prze-
widziano też rozbudowę skrzy-
żowania z drogą powiatową
nr 4120W (Wąsy-Pogroszew-
-Umiastów), gdzie zostanie zlo-
kalizowane małe rondo. Inwes-

krytycznym, pobocze jest tak 
pokruszone, że gdy jedzie sa-
mochód ciężarowy z naprze-
ciwka, to trzeba się zatrzymać. 
Nie da rady minąć tira z nacze-
pą. Już nie wspomnę o tym, że 
tędy chodzą dzieci do szkoły 
– mówiła radna.

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich od dawna pla-
nował gruntowną przebudo-
wę trasy nr 888. Dwa lata temu 
wydano decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach. Został 
przygotowany projekt inwesty-
cji, który zakłada wykonanie 

Nie wiadomo kiedy zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni drogi

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Czas odwiedzin na cmentarzach 

Zmieniona organizacja 
ruchu będzie obowią-
zywać w Brwinowie od 

30 października 2013 r. do 1 
listopada 2013 r. włącznie. 
Nowe znaki pionowe w rejo-
nie ulic Zgoda, Armii Krajo-
wej i Powstańców Warszawy 
w Brwinowie ułatwią dojazd 
i parkowanie przy cmentarzu. 

1 listopada br. uruchomio-
nych zostanie sześć dodatko-
wych kursów gminnej komu-
nikacji autobusowej: kursy 
między Rynkiem w Brwinowie 
i Owczarnią oraz Żółwinem 
ułatwią mieszkańcom gminy 
Brwinów dojazd do cmentarzy 
w Brwinowie i Podkowie Le-
śnej. Rozkład jazdy dostępny 

jest na brwinow.pl w zakładce 
Rozkłady jazdy. 

W 2013 r. na cmentarzu 
w Brwinowie przeprowadzono 
prace remontowe na kwaterze 
żołnierzy poległych we wrze-
śniu 1939 roku. Gmina Brwi-
nów otrzymała na ten cel dotację 
w wysokości 12 000 zł od Wo-
jewody Mazowieckiego. Dzięki 

tym środkom, jak również środ-
kom pochodzącym z budże-
tu gminy, zostały wymienione 
dwa obrzeża kwatery żołnier-
skiej, a siedem krzyży granito-
wych zastąpiło dotychczasowe 
betonowe. Aby móc  wykonać 
te prace konieczna była zgoda 
Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Gmina 

Brwinów już w ubiegłych latach 
prowadziła remonty kwater żoł-
nierskich, w miarę możliwości 
i dostępnych środków. W tym 

roku prace prowadzone były rów-
nież na ewangelickim cmentarzu 
w Koszajcu, gdzie została zamon-
towana nowa brama. (PR)

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym Urząd Gminy Brwinów informuje, 
że w okolicy cmentarza zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. 

Październikowe spotkania z historią Brwinowa
W ubiegłym roku ukazało się 
rozszerzone wydanie książ-
ki por. Stanisława Rumianka, 
która opowiada historię szpitali 
wojennych w Brwinowie. Pierw-
szy z nich utworzono we wrze-
śniu 1939 r., kolejne powstawały 
w 1944 r., kiedy schronienia po-
szukiwała w Brwinowie lud-
ność wysiedlona z Warszawy 
oraz ewakuujące się stamtąd 
placówki medyczne. Zebra-
ne wspomnienia i dokumenty 
potwierdzają ofiarność brwi-
nowian. Autor opowiadał o pra-
cy nad książką i wracał też do 
swoich wspomnień z Powstania 
Warszawskiego. 

„Moje związki z Brwinowem” 
– tak prof. Jan Zieliński, długo-
letni pracownik warszawskie-
go Instytutu Gruźlicy i Chorób 
Płuc, zatytułował spotkanie, na 
którym prezentował m.in. foto-
grafie ze szkoły nr 2 sprzed po-
nad 70 lat, z nadzieją, że uda 
się odnaleźć żyjących do dzi-
siaj uczniów jego ojca Broni-
sława Zielińskiego. Z inicjatywy 
prof. Zielińskiego zostały wy-
dane „Raporty lekarza dyżur-
nego filii Szpitala Wolskiego 
w Pszczelinie”. Wznowienie 
tej pozycji w 2012 r. zosta-
ło sfinansowane przez gminę 
Brwinów. (PR)

PIASTÓW
Zniszczone, 
nieutwardzone drogi to 
problem, z którym muszą 
się zmierzać kierowcy 
w wielu miejscowościach 
naszego regionu. 
Podobnie jest 
w Piastowie. Mimo 
że na bieżąco są 
prowadzone prace 
modernizacyjne, wciąż 
wiele nawierzchni 
wymaga naprawy.

Problem z dojazdem do swo-
ich domów mają mieszkańcy 
ul. Cieszyńskiej, Sochaczewskiej 
i Łowickiej. Nawierzchnie dróg 
są złym stanie, podczas więk-
szych opadów tworzą się bło-
to i koleiny. Mieszkańcy marzą 
o ich gruntownej przebudowie, 
jednak w najbliższym czasie nie 
ma o tym mowy. Powodem jest 
brak funduszy na taką inwestycję 
w miejskim budżecie. Na razie 
ul. Cieszyńska, Łowicka i Socha-
czewska zostały poprawione za 
pomocą destruktu.

Remonty na razie tylko cząstkowe
Na gruntowną przebudowę 

nawierzchni nie mogą również 
liczyć mieszkańcy ul. Norwida. 
Ta droga jest wyłożona płytami 
betonowymi typu MON. Pro-
blem polega na tym, że pomię-
dzy nimi tworzą się spore ubytki, 
które podczas opadów wypełnia 
woda. Tymczasem do pobliskiej 
szkoły dojeżdżają tędy uczniowie 
na rowerach. Sprawę tę poruszy-
ła podczas sierpniowej sesji rady 
miejskiej Iwona Olejnik (PO). 
Zwróciła się z prośbą o wyrów-
nanie nawierzchni drogi w taki 
sposób, aby nie zagrażała bez-
pieczeństwu dzieci. Krzysztof 
Smolaga, wiceburmistrz Piasto-
wa, zobowiązał się do przepro-
wadzenia prac konserwacyjnych 
na ul. Norwida i tak też się stało.

A co z pozostałymi drogami 
w Piastowie? Gruntownej mo-
dernizacji wymagają ul. Dąbrow-
skiego, Sułkowskiego i Północna. 
Drogi te są permanentnie zale-
wane uniemożliwiając kierow-
com przejazd. W pierwszej 
kolejności piastowscy włoda-
rze postanowili przebudować 

ul. Północną. Do prac przystą-
piono na początku roku, miały 
się zakończyć się w połowie wa-
kacji. Tak się nie stało. Powodem 
były obfi te opady występujące 
w maju i czerwcu. Termin odda-
nia inwestycji został więc prze-
sunięty na koniec sierpnia, lecz 
i jego nie udało się dotrzymać. 
– Obserwując w tej chwili prace 
wykonawcy musimy stwierdzić, 
że przebiegają one bardzo opie-
szale. Wynika to z konieczności 
umocnienia i zagęszczenia grun-
tu, aczkolwiek mamy też preten-
sje do wykonawców i obciążymy 
ich karą za niedotrzymanie ter-
minu – mówił w sierpniu Marek 
Kubicki, burmistrz Piastowa. 

Nie wiadomo dokładnie, kie-
dy nastąpi koniec prac na ul. Pół-
nocnej. Wiceburmistrz Smola-
ga zaznacza, że droga lada dzień 
powinna zostać oddana do użyt-
ku. Podkreśla jednocześnie, że 
na pozostałych piastowskich 
trasach sukcesywnie (w mia-
rę możliwości budżetowych) 
będą przeprowadzane remon-
ty cząstkowe.  (KG)

W październiku w Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Brwinowie odbyły się 
dwa spotkania dotyczące 
historii: Stowarzyszenie 
Projekt Brwinów 
zorganizowało wieczór 
autorski por. Stanisława 
Rumianka na temat 
książki "Szpitale wojenne 
w Brwinowie", a w ramach 
wykładu Uniwersytetu 
Każdego Wieku wystąpił 
profesor Jan Zieliński, 
inicjator wydania "Raportów 
lekarza dyżurnego filii 
Szpitala Wolskiego 
w Pszczelinie". 

Elektrośmieci – małe i duże

Wewnątrz budynków stoją 
tekturowe „ELEKTRObo-
xy”. Można do nich wrzu-
cać baterie oraz drobny 
sprzęt AGD, IT, RTV, np. 
tostery, suszarki, zega-
ry, telefony, kalkulatory, 
myszki, klawiatury, ka-
mery, MP3, aparaty foto-
grafi czne, konsole do gier, 
gry wideo.

Dodatkowo ustawiono 
metalowe pojemniki na 

sprzęt o większych rozmia-
rach: telewizory, kompute-
ry, radioodbiorniki, odku-
rzacze, żelazka, wiertarki, 
szlifi erki, wkrętarki itp.

 Bezpłatny odbiór więk-
szego sprzętu (pralki, 
lodówki) można też zgła-
szać pod nr tel. 22 755 
62 24, 801 301 540 lub 
za pośrednictwem stro-
ny internetowej www.
decydujesz.pl. (PR)
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Gmina Brwinów wyszła z inicjatywą ustawienia 
w budynkach Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 
i T. Kościuszki 4A i przed nimi pojemników 
na elektrośmieci.

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

K atarzyna Kurzaj – sty-
listka fryzur gwiazd 
i uczestników topo-

wych programów telewizyj-
nych, właścicielka salonu 
KATARZYNA KURZAJ 
PIĘKNE WŁOSY w Prusz-
kowie i pomysłodawczyni 
akcji ZMIEŃ FRYZURĘ 
ZMIEŃ SIEBIE zaprezen-
towała efekty kolejnej meta-
morfozy. Tym razem zmieniła 
panią Dorotę Chocyk - farma-
ceutkę, którą doskonale zna-
ją klienci APTEKI GŁÓWNEJ 
przy ulicy Słowiczej 1G w Pod-
kowie Leśnej. Pani Dorota od 
ponad 20 lat pracuje w tym sa-
mym miejscu, znana jest ze swo-
jej cierpliwości i indywidualnego 
podejścia do klientów. Nadszedł 
czas by indywidualnie zadbać 
o nią samą! Zro-
biła to Katarzyna 
Kurzaj skracając 
włosy pani Doro-
ty i dobierając ko-
lor, który współgra 
z odcieniem jej ce-
ry i tęczówki oka. 
Po raz pierwszy do 
mycia i wzmoc-
nienia włosów 
użyto preparatów 
ekologicznej fi rmy 

KATARZYNA KURZAJ 
PIĘKNE WŁOSY

Organics Beauty Concept, które 
od niedawna "królują" w salonie 
Katarzyny Kurzaj. Justyna Kra-
jewska - fryzjerka i makijażystka 
zmieniła twarz pani Doroty z po-
mocą mineralnych kosmetyków 
fi rmy Jane Iredale i namówiła ją 
na zmianę oprawek okularów 

na bardziej wyra-
ziste, bo... w krop-
ki. Jeszcze tego 
samego dnia Doro-
ta Chocyk wróciła 
do pracy i zasko-
czyła wyglądem 
niemal wszystkich 
klientów apteki, 
pozytywnie oczy-
wiście! Atmosferę 
w salonie podczas 
metamorfozy, umi-
lały świeże owoce 

i kwiaty z pracowni fl orystycz-
nej ECRU z Otrębus (www.
ecrufl oris.pl, 510 116 613), wię-
cej zdjęć i szczegółów na: www.
facebook.com/katarzynakurzaj-
pieknewlosy. Chętni na bezpłat-
ną metamorfozę mogą wysyłać 
swoje zdjęcia na adres: info@

katarzynakurzaj.pl i na Fa-
cebook`u, a w salonie KATA-
RZYNA KURZAJ PIĘKNE 
WŁOSY przy ul. Hubala 7 
w Pruszkowie (obok kościo-
ła), tel. 22 759 82 82, moż-
na też kupić zaproszenie na 
identyczną usługę i zapisać 
się na darmową konsultację 
u trychologa - specjalisty od 
chorób włosów i skóry głowy 
w każdy, pierwszy czwartek 
miesiąca. Zapraszamy!  

Kolejna metamorfoza 
w salonie fryzjerskim
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Aktualnie poszukujemy osób do współpracy jako

Lider Sprzedaży
Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna wykazać się umiejętnością organizacji czasu 

pracy, kierowania zespołem, komunikatywnością i odpowiedzialnością. 

Oferujemy: 
 różne ścieżki rozwoju  szkolenia kosmetyczno -sprzedażowe  wyjazdy biznesowe  

 pracę w młodym zespole  zatrudnienie na umowę zlecenie

CV proszę wysłać na adres: ilona.bazylak@gmail.com z dopiskiem w temacie maila „Lider Sprzedaży”

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

Węgiel Polski
• Orzech

• ekO-grOszek
• skup złOmu

tel. 22 723 66 23
tel. 602 322 998

piastów, ul. poniatowskiego 17

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Aktualnie fi rma spożywcza 
zatrudni do pracy na produkcji, 
w magazynie i przy obróbce 
warzyw. Dawidy k. Raszyna, 
22 720 57 42 w 125 

 ► Fryzjerkę etat lub dodatkowa Brwinów 
www.bc-studio.pl 607 052 845 

 ► OPERATOR – MECHANIK - MASZYNY 
PAKUJĄCE - SOKOŁÓW K/JANEK 
WINDYKACJA@COFFEE-SERVICE.EU 
nr tel. 22 625 15 10

 ► Podnajmę manikiurzystce w salonie 
fryzjerskim w Pruszkowie, 667 995 026 

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow 
pages z własną bazą klientów 
z Warszawy. CV i list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

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

 ► Zatrudnię rencistę I grupy 
stopień znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802 

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! 
Zajmę się dzieckiem lub 
osobą starszą, podejmę 
pracę biurową lub sprzątanie,
505 421 176

 ► PODEJMĘ SIĘ SPRZĄTANIA 
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
– WEEKENDY, 502 110 070 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą, 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 
lub osobą niepełnosprawną 
ok. Podkowy, Brwinów, Pruszków, 
22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie 
do remontu  lub własnej 
aranżacji 9/10 piętro, os. Staszica 
tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Apartamenty w Milanówku 
50-140 m2, ceny od 4499 zł, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Atrakcyjny dom 195 m2 
na działce 2600m2. Wysoki 
standard, zadbany i funkcjonalny 
ogród ze stawem. Okazja – pilna sprzedaż. 
733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, 
cena 138.000 zł,  604 402 004 

 ► Dom 300 mkw, działka 1400 mkw, 
odkowa Leśna, pilna sprzedaż, 
733 26 26 26 

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś, 
1215 i 1007 m2, idealna lokalizacja, 
tanio 733 262 626 

 ► Komorów Centrum  
ekskluzywna działka budowlana 
1380 m2, okazyjna 
cena 733 262 626 

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

 ► Sprzedam ładną działkę budowlaną 
w Strzeniówce, wszystkie media, 1380m2, 
(22) 728-16-94 

 ► Sprzedam mieszkanie bez 
pośredników. Parter – 58,46 m2. Kontakt 
604 426 337 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, 
tel.: 501 146 435 

 ► Walendów – piękna z mediami 
działka budowlana 2000 m2 
lub 1000 m2., super lokalizacja
 – tanio 733 262 626 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Garaże wynajmę. Pruszków ul. Dębowa róg 
Akacjowej. Zapisy. Dostępne jeszcze 12 szt. 
z 25, 230 zł. Strzeżone 24h. 
600 214 802 

 ► Mieszkanie, 3 pokoje, 60m, Pruszków 
Staszica, 602206772 

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal użytkowy 
30m2, I p., 1200zł + prąd, 604 402 004 

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878

 ► Wynajmę mieszkanie w Pruszkowie. Wysoki 
standard. tel.505462901 

 ► WYNAJMĘ KWATERĘ DLA 
PRACOWNIKÓW. Kuchnia, dwa pokoje, 
łazienka, miejsce parkingowe na 
2 samochody. Tanio. Pruszków/Bąki. 
600 214 802  

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię działkę w Nowej Wsi, 
tel. 604 758 751 

 ► Kupię gospodarstwo 
lub grunt rolny tel. 664 944 635 

Nieruchomości – wynajmę

 ► Poszukuję do wynajęcia miejsca 
parkingowego w garażu podziemnym 
na osiedlu Przy Pałacu w Pruszkowie, tel. 
505 829 358 

Nauka

 ► Nauka gry na gitarze oraz nauka 
j. rosyjskiego. Możliwość dojazdu. 
796 790 673 

 ► Opieka, dzieci, wiek przedszkolny 
– 650 zł tel. 513 806 683 

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów od 1996 do 
2012 r., całe lub lekko uszkodzone, 
gotówka, 608 174 892 

Auto skup uczciwie 506 199 149 

Auto-złomowanie, do wyrejestrowania, 
odbiór, ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 501 139 173 

Kupujemy samochody wszystkich 
marek, w każdym wieku również 
uszkodzone, powypadkowe 731 928 081 

Automoto – kupię

BMW 330 E46, Kombi, 2002r, 
Przebieg 191 tys., Diesel, 
Granatowy, Cena 27 500 
do negocjacji. 662102871 

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI, ZŁOTO, SREBRO, 
ANTYKI. WYCENA-SKUP, (22) 629-51-11, 
E.PLATER 25 WARSZAWA 

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

 ► Zakupię złom wszelkiego rodzaju: 
piece, kaloryfery, rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne. 
Dojadę, 503 711 500 

Sprzedam

 ► Łóżko szpitalne, meble do jadalni, 
794 174 100 

 ► Sprzedam kożuch ekologiczny, długi, tanio 
516 750 686 

 ► Ziemia z wykopu z dowozem niedrogo, 
668 286 232 

Zwierzęta

 ► Półtoraroczna, prześliczna suczka średniej 
wielkości pilnie szuka kochającego domu.  
Tel. 224238941 

Usługi

Anteny montaż serwis 
603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
NAJTANIEJ! tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Cyklinowanie, układanie, reperacja, 
602 828 088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony i videodomofony. 
Tel. 603 375 875 

 ► DTP projekty, grafi k komputerowy 
602 42 52 65 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, karczowanie, 
pielęgnacja, 512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

 ► Gazowo-hydrauliczne 602 635 150 
http://instalator.fi rmy.net/ 

 ► Glazura, remonty, hydraulika, łazienka, 
510 610 743 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► KOMPUTEROWE USŁUGI 505466755

 ► Odszkodowania powypadkowe. Jeśli 
utraciłeś zdrowie lub mienie, zadzwoń.
Rozpoznanie twojej sprawy jest bezpłatne. 
Tel. 606 894 200. Konsultacje w zakresie 
profi laktyki prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35   

 ► Opróżnianie piwnic, strychów, 
garaży, wywóz mebli, gruzu, 
AGD i innych, 503 711 500 

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 97, www.gdstudio.pl

 ► Remonty, 535 872 455 

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

 ► Ślusarstwo, balustrady, ogrodzenia, bramy, 
usługi spawalnicze. Konkurencyjne ceny. 
695 140 282  

 ► Trawniki z wysiewu, 
512 380 109, 22 758 16 65 

Studnie 694 869 194 

 ► USŁUGI BUDOWLANE – stany surowe, 
wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe WERO-MONA, 
728 963 965, wero-mona@wp.pl 

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 
 ► WYMIANA OPON, 795 569 659
 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 

Duży wybór asortymentu. Przystępne 
ceny.  502 723 055 

 ► Zbiórka elektrozłomu, Pruszków  ul. Prusa 41, 
tel. 600 214 802, Komputery 1.50,- kg 

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

Różne

 ► Dolota Tadeusz zam. Biskupice 6 
05-840 Brwinów, zawiadamia 
o zagubieniu akcji Cukrowni Glinojeck 
S.A. wystawionych na Dolota Tadeusz 
od nr 83343897 do 83344338. Wzywam 
zainteresowanych do zgłoszenia praw 
i do przedłożenia akcji spółce Pfeifer & 
Langen Glinojeck S.A. w erminie 
2 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia 

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem 
na budowę w Nadarzynie 
na mieszkanie, 696 023 878 

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!
Masz pomysł na: działania lokalne, nowe miejsca pracy,  

małe inwestycje turystyczne, rozwój firmy, inne?
Przyjdź, napisz lub zadzwoń do biura LGD

Nowy nabór
już od 8 do 21 listopada 2013 r.!!!

Limity dostępnych środków wynoszą:
•  „Małe projekty”: 256 218,65zł
•  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 146 457zł.

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków:
•  5.11.2013 godz. 16:00 - „ Małe projekty”
•  6.11.2013 godz. 16:00 - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Przyjmujemy również zapisy na indywidualne  
bezpłatne konsultacje!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
zapewnia bezpłatną pomoc w  przygotowaniu wniosku. Szczegółowe 
informacje dostępne są w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” ul. Lilpopa 
18, 05-807 Podkowa Leśna.

Tel. 22-759-22-20 w.22 
biuro@zielonesiedztwo.org.pl

Wzory formularzy na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położo-
nej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Leszczynowej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, ozna-
czona w ewidencji gruntów jako działka nr 21/26 o pow. 0,2460 ha,  
położona w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Leszczynowej, uregu-
lowana w KW WA1G/00007183/3. W wypisie z planu zagospoda-
rowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie stre-
fy oznaczonej na rysunku planu, jako D24-MN tj. tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, budynki wielorodzinne do 4 lokali 
mieszkalnych.
Cena wywoławcza:   600.000 zł
Wadium:   60.000 zł
Postąpienie minimalne:  6.000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od to-
warów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 1100  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I piętro)

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na 
stronie www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32a, pok. 212,  
tel. (22) 463-46-28/31.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, w związku z przepisami art. 9q ust. 2ustawy z dnia 28 marca 2003 roku  
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informujemy, że na 
podstawie przepisów art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267, t. j.), zwanej dalej „Kpa”, została wydana 
decyzja, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, 
 ul. Targowa 74, reprezentowanego przez Wiceprezesa Zarządu p. Andrzeja 
Pawłowskiego i Członka Zarządu p. Józefę Majerczak, w sprawie zmiany ostatecznej 
decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 roku, znak: WIŚ-
II.747.1.99.2011.BG1, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 23,293 do km 31,400 wraz 
z budową i  przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących 
ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, 
etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), 
na terenie powiatu grodziskiego: w mieście Milanówek oraz na terenie miasta i 
gminy Grodzisk Mazowiecki, na działkach ewidencyjnych, stanowiących tereny 
zamknięte PKP i otwarte”.
Wnioskowana zmiana dotyczy:
1.  ujawnienia, istniejącej w obszarze planowanej inwestycji,  działki 

ewidencyjnej nr 141/2 z obrębu Wólka Grodziska, w jednostce 
ewidencyjnej Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, 
województwo mazowieckie, 

2.  zmiany załącznika graficznego 1 L na załącznik 1 L’.
Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ww. ustawy o transporcie kolejowym, który mówi, 
że „w  zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią 
decyzji” oraz w związku z art. 10 § 1 Kpa, który mówi że „organy administracji 
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania” informujemy, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać  
w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, 
Budownictwa i  Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem organu wydającego 
decyzję w terminie 14 od dnia jej doręczenia.
Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu. 
WIŚ-II.747.1.99.2011.BG1
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Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz w związku z art. 95 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, z późn. zm.) – dalej jako ustawa ooś, że została wydana, na wniosek inwestora 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez 
pełnomocnika p. Zbigniewa Wypycha, decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia 
pod nazwą:

„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 6,500 do km 15,000 wraz z budową 
i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku 
z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia 
– Miedniewice (Skierniewice), na terenie m. st. Warszawy – etap II i powiatu pruszkowskiego 
– etap I – Szlak Warszawa Włochy – Pruszków z post. odg. Warszawa Włochy i post. odg. 
Józefinów”,  na działkach ewidencyjnych: 
1.  w jednostce ewidencyjnej 146517_8 – Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:

1)   obręb 2-08-10: nr 3/1, nr 3/2, nr 3/3, nr 3/4, nr 3/5, nr 3/6, nr 3/7, nr 3/8, 
2)   obręb 2-08-07: nr 64/1, nr 64/3,
3)  obręb 2-08-20: nr 82,
4)  obręb 2-08-21:nr 107/1, nr 107/3, nr 107/5, nr 107/6, nr 107/8, nr 107/9, nr 107/10, 

nr 107/11, nr 107/12, nr 107/13, nr 107/14, nr 107/15,
5)   obręb 2-08-28: nr 134,

2.  w jednostce ewidencyjnej 146512_8 – Dzielnica Ursus m. st. Warszawy :
1)   obręb 2-11-01: nr 1/2, nr 1/5,
2) obręb 2-11-06: nr 82/1, nr 82/2, nr 82/3, nr 82/4,
3)   obręb 2-11-07: nr 92/1, nr 92/2, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/7, nr 92/8, nr 92/9, nr 92/10, 

nr 92/11,
4)   obręb 2-11-08: nr 1,

3. w jednostce ewidencyjnej Piastów, powiat pruszkowski,
1)   obręb 03: nr 453/2, nr 453/3, nr 453/4, nr 453/5, nr 453/6, nr 453/7, nr 453/8, nr 453/9, 

nr 453/10, nr 453/11, nr 453/12, nr 453/13, nr 453/14, nr 453/15, nr 453/16,
2)  obręb 04: nr 278/4, nr 278/6, nr 278/7, nr 278/9, nr 278/10, nr 278/11, nr 278/12, 

nr  278/13, nr 278/14, nr 278/15, nr 278/16, nr 278/17, nr 278/18, nr  278/19,  
nr 278/20, nr 278/21, nr 278/22, nr 278/23, nr 278/24, nr 278/25, nr  278/26,  
nr 278/27, nr 278/28, nr 278/29, nr 278/30, nr 278/32, nr 278/33, nr 278/34, nr 278/35,  
nr 278/36,

3)  obręb 06: nr 275/2, nr 275/3, nr 275/4, nr 275/5, nr 275/10, nr 275/7,
4. w jednostce ewidencyjnej Pruszków, powiat pruszkowski,

1)  obręb 12: nr 75/2, nr 75/4, nr 75/5, nr 75/6, nr 75/25, stanowiących teren kolejowy 
zamknięty i obszar kolejowy.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  
z późn. zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale 
Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój 601.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od 
dnia jej doręczenia.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) - dalej jako Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu. 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 
§ 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie  
z art. 41 § 2 Kpa.  
 WIŚ-III.7840.2.105.2013.BG1

Indywidualnie 
podejście do 
pacjenta oraz 
najwyższa 
jakość leczenia 
– to najważniejsze zasady 
Gabinetu Rehabilitacji 
Osteo w Pruszkowie. 

Spojrzenie na przebieg proce-
su rehabilitacji w tym miejscu 
przełamuje kanony klasyczne-
go usprawniania zaburzeń na-
rządu ruchu polegającego na 
stosowaniu ogólnych schema-
tów leczniczych i zabiegowych. 
W naszym gabinecie terapeuta 
pracuje z pacjentem w systemie 
„1 do 1” – mamy czas na przepro-
wadzenie dokładnego i wnikli-
wego wywiadu na temat historii 
jego choroby, a następnie bada-
nie, diagnozowanie oraz indywi-
dualnie dopasowane leczenie. 
Posługujemy się metodami te-
rapii manualnej, dzięki której za 
pomocą dotyku możemy uzyskać 
zdecydowanie więcej informacji 
na temat stanu pacjenta. Stanowi 
to wartościową  alternatywę dla 
schematycznego leczenia fi zjo-
terapeutycznego opartego wy-
łącznie na fi zykoterapii.

Zdobyte doświadczenia zawo-
dowe, a także przebyte szkolenia 
podyplomowe oraz praca w ze-
spole umożliwiają nam przepro-
wadzenie procesu rehabilitacji 

„RĘKA MYŚLĄCA 
MA WIELKĄ MOC”
– PRYWATNY GABINET REHABILITACJI 
I TERAPII MANUALNEJ OSTEO

w sposób kompleksowy 
i tym samym leczenie 
większości schorzeń na-
rządu ruchu. Zajmujemy 

się zarówno powszechnym pro-
blemem bólów kręgosłupa, jak 
i zmianami zwyrodnieniowymi 
stawów obwodowych, rehabili-
tacją przed- i pooperacyjną, ura-
zami i kontuzjami związanymi 
z uprawianiem sportu, korekcją 
wad postawy u dzieci i młodzie-
ży, a także pozostałymi zaburze-
niami związanymi z odczuwaniem 
bólu. Takie podejście z pewnością 
podniesie stan Twojego zdrowia 
na wyższy poziom i sprawi, że po-
nownie zaczniesz cieszyć się ży-
ciem bez bólu! 

Do końca października 
pierwsza wizyta w naszym ga-
binecie ze zniżką 50%. Podczas 
pierwszego spotkania fi zjotera-
peuta przeprowadzi dokładny 
wywiad chorobowy, diagnosty-
kę dolegliwości oraz zapropo-
nuje wstępną terapię.

ZAPISY TELEFONICZ-
NIE POD NUMEREM 

TELEFONU: 730 55 66 77

Pruszków, ul. Antka 7
(budynek przedszkola nr 13 – os. B.Prusa)

tel. 730 55 66 77
www.rehabilitacja-pruszkow.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 
w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości Powierzchnia w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium w zł. Postąpienie  

min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
1. 112/8 1003 90.000 9.000 900
2. 112/9 1000 90.000 9.000 900
3. 112/10 1000 90.000 9.000 900
4. 112/13 1000 90.000 9.000 900
5. 112/14 1000 90.000 9.000 900
6. 112/15 1001 90.000 9.000 900
7. 112/18 1000 90.000 9.000 900
8. 112/19 1002 90.000 9.000 900
9. 112/20 1001 90.000 9.000 900
10. 112/21 1000 90.000 9.000 900
11. 112/22 1013 91.000 9.000 910
12. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym
13. 112/11 690 62.000 7.000 620
14. 112/12 690 62.000 7.000 620
15. 112/16 750 67.000 7.000 670
16. 112/17 750 67.000 7.000 670
17. 112/24 752 68.000 7.000 680
18. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. 
Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 
6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 14.11.2010r.  Cena nierucho-
mości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl  
oraz www.bip.grodzisk.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim, ul. Kościuszki 32a, pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28/31.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia  25 października 2013r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka B4
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 
647 ze zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 626/2013 z dnia 25 września 
2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 24/4 z obrębu 19, północną 

granicą działek ew. nr 24/4 i 15/2 z obrębu 19 przez punkt B do punktu C stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 
ew. nr 15/2 z obrębu 19;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu C wschodnią granicą działek ew. nr 15/2 i 15/3 z obrębu 19 do punktu D stanowiącego 
południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 15/3 z obrębu 19;

3)  od południa – zaczynając od punktu D południową granicą działek ew. nr 15/3, 24/5 i 24/4 z obrębu 19 przez punkt E do 
punktu F stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 24/4 z obrębu 19;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą działki ew. nr 24/4 z obrębu 19 do punktu A.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia  25 października 2013r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka D3
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 
647 ze zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 628/2013 z dnia 25 września 
2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A  stanowiącego północno-zachodni narożnik obrębu 47, dalej północną granicą 

obrębów 47 i 48 do punktu B stanowiącego przecięcie północnej granicy obrębu 48 z przedłużeniem w kierunku północnym 
południowo-zachodniej granicy dz. ew. nr 8 z obrębu 48;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu B, dalej południowo-zachodnią granicą dz. ew. nr 8 z obrębu 48 do punktu C stanowiącego 
południowo-zachodni narożnik dz. ew. nr 8 z obrębu 48;

3)  od południa – zaczynając od punktu C południowymi granicami działek ew. nr 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 z obrębu 48, następnie 
na przedłużeniu do punktu F stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 10/5 z  obrębu 48  ze 
wschodnią granicą obrębu 47;

4)  od wschodu – zaczynając od punktu D, dalej po wschodniej granicy obrębu 47 do punktu E stanowiącego przecięcie rzutu 
prostopadłego północno-wschodniego narożnika działki 12/32 z obrębu 47 ze wschodnią granicą obrębu 47;

5)  od południa – od punktu E, dalej po północnych granicach dz. 12/32 i 18/7 z obrębu 47 do punktu F stanowiącego przecięcie 
rzutu prostopadłego północno-zachodniego narożnika działki 18/7 z obrębu 47 z zachodnią granicą obrębu 47;

6)  od zachodu – zaczynając od punktu F, dalej w kierunku północnym zachodnią granicą obrębu 47 do punktu A.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grodzisk Mazowiecki, dnia  25 października 2013r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki po 
zachodniej stronie ul. Jowisza w gminie Grodzisk Mazowiecki i  uchylenia uchwały Nr 45/2007 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Kozerki Gmina Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 
647 ze zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 625/2013 z dnia 25 września 
2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki 
po zachodniej stronie ul. Jowisza w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały Nr 45/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Kozerki Gmina Grodzisk Mazowiecki
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 44, południową granicą 

działki ew. nr 44 do punktu B stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 137;
2)  od wschodu – zaczynając od punktu B zachodnią granicą działki ew. nr 137 przez punkty C, D i E do punktu F stanowiącego 

południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 137;
3)  od zachodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą gminy Grodzisk Mazowiecki, przez punkty G, H, I, J, K, L, M, N, 

O, P i Q do punktu A.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia  25 października 2013r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. 
Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 
ze zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 623/2013 z dnia 25 września 2013 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1)  od północnego-zachodu – zaczynając od punktu A  stanowiącego zachodni narożnik działki ew. nr 25/1, północno-zachodnią 

granicą działek ew. nr 25/1 i 25/4 do punktu B stanowiącego północny narożnik działki ew. nr 25/4;
2)  od północnego-wschodu – zaczynając od punktu B południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 24 do punktu C stanowiącego 

północny narożnik działki ew. nr 31;
3)  od południowego-wschodu – zaczynając od punktu C północno-zachodnią granicą działki ew. nr 31 do punktu D stanowiącego 

południowy narożnik działki ew. nr 28/19;
4)  od południowego-zachodu – zaczynając od punktu D południowo-zachodnią granicą działek ew. nr 28/19, 28/17, 28/15, 26/3, 26/2 

oraz 25/1 do punktu A.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia 
na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosków 
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
•   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 146 457,00 zł);
•   Małe projekty (limit dostępnych środków: 256 218,65 zł)
I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 8 listopada 2013 r. do dnia 21 listopada  2013 r. do godz. 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD – Zielone Sąsiedztwo przy ulicy 
Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego 
kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Zielone Sąsiedztwo. Wnioski 
nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do 
realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej 
www.zielonesasiedztwo.org.pl, na stronie internetowej  Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
      
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się  na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
Zielone Sąsiedztwo.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
•   zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR,
•   uzyskanie min. 30 punktów na 60 możliwych do zdobycia – przy działaniu „Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw”,
•   uzyskanie min 50 punktów na 100 możliwych do zdobycia – przy działaniu „Małe projekty”.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
Do wniosku wymagane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta” dotyczącego przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji 
dotyczących operacji. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Zielone 
Sąsiedztwo ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22-759-22-20 wew. 22 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia Chełmońskiego” 
wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

•   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 800 000,00 zł);
•   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 300 000 zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 8 listopada do 21 listopada 2013 r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski  wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej 
Woli przy ul. Warszawskiej 24, w poniedziałek 9:00-17:00 oraz  od wtorku do piątku - 8:00-16:00. Dodatkowo w biurze Stowarzyszenia w Gminnym  
Ośrodku  Sportu i  Rekreacji w Teresinie , Al.  XX lecia 32 w dniu 28.10 i 4.11 br w godz.9-16,00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 
Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie 
złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się stronie internetowej Samorządu 
Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, na stronie LGD „Ziemia Chełmońskiego” www.ziemiachelmonskiego.pl oraz na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
      
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju na stronie LGD „Ziemia Chełmońskiego”:  
www.ziemiachelmonskiego.pl

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia 
zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min 30% max ilości dostępnych  punktów na etapie oceny 
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku  działalności nierolniczej”.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
Do wniosku, oprócz dokumentów wymaganych we wniosku, należy dołączyć „Oświadczenie beneficjenta” udostępnione na stronie internetowej  
www.ziemiachelmonskiego.pl.

Stowarzyszenie  zapewnia bezpłatne doradztwo  i pomoc w przygotowaniu  wniosków. Szczegółowe informacje  udzielane są w biurze  LGD   
ul. Warszawska  24 w Żabiej Woli – w poniedziałek  od 9-17-tej   oraz od wtorku do piątku   od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51, 795-588-621, 795-587-114, 
532-515-216  email: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 października 2013 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 623/2013 z dnia  
25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe- 
go planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po 
północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki 
zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin 
po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 
9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1)  od północnego-zachodu – zaczynając od punktu A stanowiącego zachodni 

narożnik działki ew. nr 25/1, północno-zachodnią granicą działek  
ew. nr 25/1 i 25/4 do punktu B stanowiącego północny narożnik działki 
ew. nr 25/4;

2)  od północnego-wschodu – zaczynając od punktu B południowo-zachodnią 
granicą działki ew. nr 24 do punktu C stanowiącego północny narożnik 
działki ew. nr 31;

3)  od południowego-wschodu – zaczynając od punktu C północno-zachodnią 
granicą działki ew. nr 31 do punktu D stanowiącego południowy narożnik 
działki ew. nr 28/19;

4)  od południowego-zachodu – zaczynając od punktu D południowo-
zachodnią granicą działek ew. nr 28/19, 28/17, 28/15, 26/3, 26/2 oraz  
25/1 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 18 listopada 2013r. mogą składać wnioski do opracowywanego 
dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.dabrowski@
grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.
        

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 października 2013 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 625/2013 z dnia 25 września 2013 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części  wsi Kozerki po zachodniej stronie ul. Jowisza  
w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały Nr 45/2007 Rady Miejskiej 
w  Grodzisku Mazowieckim z  dnia 24  stycznia 2007r. w  sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Kozerki Gmina Grodzisk Mazowiecki zawiadamia się, że gmina 
Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Kozerki po zachodniej stronie ul. Jowisza  
w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwały Nr 45/2007 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Kozerki Gmina Grodzisk Mazowiecki
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9  
i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A  stanowiącego południowo-zachodni 

narożnik działki ew. nr 44, południową granicą działki ew. nr 44 do punktu B 
stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ew. nr 137;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu B zachodnią granicą działki ew. nr  
137 przez punkty C, D i E do punktu F stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik działki ew. nr 137;

3)  od zachodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą gminy Grodzisk 
Mazowiecki, przez punkty G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i Q do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do 
dnia 18 listopada 2013r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia  25 października 2013r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po wschodniej stronie 
obwodnicy w  gminie Grodzisk Mazowiecki i  uchylenia uchwał: Nr 44/2007 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Kozery Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz  
Nr 46/2007 Rady Miejskiej w  Grodzisku Mazowieckim z  dnia 24  stycznia 
2007  r. w  sprawie przystąpienia do sporządzania: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska, zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka 
Grodziska Gmina Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) ogłaszam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 624/2013  
z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po 
wschodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwał: 
Nr 44/2007 Rady Miejskiej w  Grodzisku Mazowieckim z  dnia 24  stycznia 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Kozery Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Nr 46/2007 
Rady Miejskiej w  Grodzisku Mazowieckim z  dnia 24  stycznia 2007  r. w  sprawie 
przystąpienia do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Wólka Grodziska, zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Wólka Grodziska Gmina Grodzisk Mazowiecki
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A  stanowiącego północny wierzchołek 

dz. ew. nr 63/3 z obrębu Wólka Grodziska, następnie północnymi granicami 
dz. ew. nr 63/3 z  obrębu Wólka Grodziska 236/2 z  obrębu Kozery i  dz. ew. 
nr 70 z obrębu Wólka Grodziska do punktu B będącego punktem przecięcia 
z granicą miasta Grodziska Mazowieckiego, dalej po granicy miasta Grodziska 
Mazowieckiego do punktu C stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. 
ew. nr 157/2 z obrębu Wólka Grodziska;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu C po granicy miasta Grodziska 
Mazowieckiego do punktu D stanowiącego północno-wschodni narożnik 
działki ew. nr 141/2 z obrębu Wólka Grodziska;

3)  od południa – zaczynając od punktu D poprzez punkty E, F, G, H, I, J po 
południowych granicach dz. ew. nr 138/1, 139/1, 140/4, 94/8, 94/7, 94/2, 95/1 
z obrębu Wólka Grodziska oraz dz. ew. nr 275/2 z obrębu Kozery do punktu 
K stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr ew. 275/2 z obrębu 
Kozery;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu K poprzez punkty L, M, N, O, P, Q, R, S, 
T, U, V, W, X, Y, Z po zachodnich granicach dz. ew. nr 275/2 z obrębu Kozery, 
95/1 z obrębu Wólka Grodziska, 157/3 z obrębu Kozery, 94/2 z obrębu Wólka 
Grodziska, 273/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/3, 148/3, 
147/6, 145/3, 144/9, 143/3, 140/26, 140/23, 140/21, 140/19, 139/3, 138/5, 
137/9, 136/36, 136/33, 136/20, 135/3, 134/3, 133/5, 132/5, 130/3 i  236/2 
z obrębu Kozery oraz 63/3 z obrębu Wólka Grodziska do punktu A.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia na adres Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 października 2013 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w 
związku z Uchwałą Nr 626/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4 zawiadamia się, że gmina Grodzisk 
Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4. Dokumentacja sprawy wyłożona jest 
do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni narożnik 

działki ew. nr 24/4 z obrębu 19, północną granicą działek ew. nr 24/4 i 15/2 z obrębu 
19 przez punkt B do punktu C stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 
ew. nr 15/2 z obrębu 19;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu C wschodnią granicą działek ew. nr 15/2 i 15/3 
z obrębu 19 do punktu D stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki ew. 
nr 15/3 z obrębu 19;

3)  od południa – zaczynając od punktu D południową granicą działek ew. nr 15/3, 24/5 
i 24/4 z obrębu 19 przez punkt E do punktu F stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik działki ew. nr 24/4 z obrębu 19;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą działki ew. nr 24/4 z obrębu 
19 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
18 listopada 2013r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski 
na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w 
Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem 
elektronicznym) na adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl. Wniosek powinien 
zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 października 2013 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 628/2013 z dnia 25 września 2013 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3 
zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka D3. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki  
w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni narożnik 

obrębu 47, dalej północną granicą obrębów 47 i 48 do punktu B stanowiącego 
przecięcie północnej granicy obrębu 48 z przedłużeniem w kierunku północnym 
południowo-zachodniej granicy dz. ew. nr 8 z obrębu 48;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu B, dalej południowo-zachodnią granicą dz. 
ew. nr 8 z obrębu 48 do punktu C stanowiącego południowo-zachodni narożnik 
dz. ew. nr 8 z obrębu 48;

3)  od południa – zaczynając od punktu C południowymi granicami działek 
ew. nr 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 z obrębu 48, następnie na przedłużeniu do punktu 
F stanowiącego przecięcie przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 10/5 
z obrębu 48 ze wschodnią granicą obrębu 47;

4)  od wschodu – zaczynając od punktu D, dalej po wschodniej granicy obrębu 47 do 
punktu E stanowiącego przecięcie rzutu prostopadłego północno-wschodniego 
narożnika działki 12/32 z obrębu 47 ze wschodnią granicą obrębu 47;

5)  od południa – od punktu E, dalej po północnych granicach dz. 12/32 i  18/7 
z obrębu 47 do punktu F stanowiącego przecięcie rzutu prostopadłego północno-
zachodniego narożnika działki 18/7 z obrębu 47 z zachodnią granicą obrębu 47;

6)  od zachodu – zaczynając od punktu F, dalej w kierunku północnym zachodnią 
granicą obrębu 47 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do 
dnia 18 listopada 2013r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
        

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25 października 2013 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 624/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po wschodniej stronie obwodnicy w gminie 
Grodzisk Mazowiecki i  uchylenia uchwał: Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z  dnia 24  stycznia 2007r. w  sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kozery Gmina 
Grodzisk Mazowiecki oraz Nr 46/2007 Rady Miejskiej w  Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska, zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska Gmina Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po 
wschodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki i  uchylenia uchwał: 
Nr 44/2007 Rady Miejskiej w  Grodzisku Mazowieckim z  dnia 24  stycznia 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Kozery Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Nr 46/2007 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka 
Grodziska, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Wólka Grodziska Gmina Grodzisk Mazowiecki. Dokumentacja sprawy wyłożona jest 
do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północny wierzchołek dz. ew. 

nr 63/3 z obrębu Wólka Grodziska, następnie północnymi granicami dz. ew. nr 63/3 
z obrębu Wólka Grodziska 236/2 z obrębu Kozery i dz. ew. nr 70 z obrębu Wólka 
Grodziska do punktu B będącego punktem przecięcia z granicą miasta Grodziska 
Mazowieckiego, dalej po granicy miasta Grodziska Mazowieckiego do punktu 
C stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 157/2 z  obrębu Wólka 
Grodziska;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu C po granicy miasta Grodziska Mazowieckiego 
do punktu D stanowiącego północno-wschodni narożnik działki ew. nr 141/2 
z obrębu Wólka Grodziska;

3)  od południa – zaczynając od punktu D poprzez punkty E, F, G, H, I, J po 
południowych granicach dz. ew. nr 138/1, 139/1, 140/4, 94/8, 94/7, 94/2, 95/1 
z obrębu Wólka Grodziska oraz dz. ew. nr 275/2 z obrębu Kozery do punktu K 
stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr ew. 275/2 z obrębu Kozery;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu K poprzez punkty L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 
U, V, W, X, Y, Z po zachodnich granicach dz. ew. nr 275/2 z obrębu Kozery, 95/1 
z obrębu Wólka Grodziska, 157/3 z obrębu Kozery, 94/2 z obrębu Wólka Grodziska, 
273/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/3, 148/3, 147/6, 145/3, 144/9, 
143/3, 140/26, 140/23, 140/21, 140/19, 139/3, 138/5, 137/9, 136/36, 136/33, 136/20, 
135/3, 134/3, 133/5, 132/5, 130/3 i 236/2 z obrębu Kozery oraz 63/3 z obrębu Wólka 
Grodziska do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 18 
listopada 2013r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na 
piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w 
Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem 
elektronicznym) na adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl. Wniosek powinien 
zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
   Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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