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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Ciasne klasy, wąskie 
korytarze, niewygodne 
klatki schodowe – w takich 
warunkach uczy się młodzież 
w jednej z najlepszych 
szkół w powiecie 
pruszkowskim, czyli 
w LO im. Tomasza Zana. 
Placówka ma zostać 
rozbudowana, problem 
w tym, że powiat nie ma 
pieniędzy na inwestycję. 

Władze powiatu pruszkow-
skiego od dawna przygo-
towują się do rozbudowy 

szkoły przy ul. Daszyńskiego w Prusz-
kowie. Stara kamienica, w której 
mieści się liceum, co prawda jest w do-
brym stanie technicznym, ale warunki, 

PRUSZKÓW

Nowoczesna ekspozycja ma zaj-
mować powierzchnię ok. 200 mkw. 
Jej ideą jest ukazanie życia ludzi 
sprzed dwóch tysięcy lat, ich kon-
taktów ze starożytnym Rzymem 
i czasu, kiedy to imperium pod-
bijają. Wystawa ma stanowić po-
łączenie tradycyjnych rozwiązań 
muzealnych z wymogami współ-
czesności. Będą więc eksponaty 

Zan zostaje w kamienicy 
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w jakich musi uczyć się tu młodzież 
nie są zbyt komfortowe. Klasy ciasne, 
korytarze wąskie, sala do zajęć wycho-
wania fi zycznego nie pozwala na grę 
w siatkówkę czy koszykówkę. Szko-
ła nie jest też przystosowana do po-
trzeb niepełnosprawnych.

Co ciekawsze, gotowy jest już pro-
jekt rozbudowy Zana. – Problem 
jednak w tym, że nie otrzymujemy 
należnych powiatowi udziałów w po-
datku PIT i CIT, a pozostałe docho-
dy są również dużo niższe w latach 
ubiegłych, są to skutki trwającego 
kryzysu gospodarczego – podkre-
śla Elżbieta Smolińska, starosta 
pruszkowski. – Nikt nas jednak nie 
zwolnił od płacenia tzw. „janosiko-
wego”. W bieżącym roku oddajemy 
ok. 27 mln zł, co przy naszym nie-
wiele ponad 100 mln zł budżecie jest 
potężnym haraczem – dodaje. 

i rekonstrukcje, ale nie zabraknie 
prezentacji multimedialnych, fi l-
mów i obrazów wideo, nietypowe-
go oświetlenia. Miasto Pruszków 
wyłoniło wykonawcę nowej ekspo-
zycji w Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego. Jest nim 
jest fi rma PPH Mega, która do 23 
sierpnia przyszłego roku powinna 
zakończyć instalację wystawy.  6

Małego Stasia wszędzie pełno
FALENTY

Małego „Stanleyka” trzeba po-
znać, aby przekonać się iż trud-
ności z jakimi spotykamy się 
w życiu codziennym są tak na-
prawdę błahymi sprawami. Nie-
spełna 16-miesięczny Stasio 
Salach urodził się bez obu rąk. 
Zdrowy, silny i niekiedy… psot-
ny chłopczyk przyciąga swoją 
osobą. Wszędzie go pełno. Kiedy 

trzyma zabawki w stopach, widać 
iż sprawiają one mu frajdę, a nie 
kłopot. Rodzina Salachów dale-
ka jest od dramatyzowania, obwi-
niania czy użalania się nad losem. 
– Jak widzę, jakie rzeczy robi 
Stasio, to nie wyobrażam sobie, 
jak można wychowywać dziec-
ko, które ma obie ręce – mówi 
Szymon Salach.  4

Intrygująca wystawa w MSHM
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pruszkowie organizuje akcję 
bezpłatnych porad prawnych dla 
osób, których sytuacja materialna 
nie pozwala na pokrycie kosztów po-
mocy prawnika. Akcję prowadzi Stu-
dencka Poradnia Prawna działająca 
przy Wydziale Prawa i Administracji 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 
Spotkania odbywają w środy lub 
czwartki w godz. 15.00–18.00 w bu-
dynku MOPS-u przy ul. Helenowskiej 
3a. Porad udzielać będą wolontariu-
sze – studenci prawa. Warto mieć  
przy sobie dokumenty dotyczące  
 danej sprawy. Terminy spotkań:  

14 listopada, 20 listopada,  
28 listopada, 4 grudnia, 18 grudnia,  
8 stycznia, 9 stycznia, 16 stycznia,  
22 stycznia, 30 stycznia. Szczegóło-
we informacje pod nr tel. (22) 758  
81 30, 22 758 85 91. Pytania można  
kierować także na adres mailowy  
sekretariat@mops.pruszkow.pl. (DP)
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Bezpłatne porady prawne 
dla mniej zamożnych osób   

Piątek, 8 Listopada 2013

Jak ma wyglądać szkoła po roz-
budowie? Okazale. Na nieza-
budowanym placu powstanie 
trzykondygnacyjny budynek. 
W piwnicy zostaną umieszczone 
szatnie i magazyny. Na parterze 
znajdą się: biblioteka z czytelnią, 
sklepik szkolny, pokoje szkolnego 
psychologa i pedagoga. Na pierw-
szym piętrze ulokowane będą sa-
le lekcyjne i pokój nauczycielski, 
a na drugim – pracownie chemii, 
fizyki, plastyki, gabinet dyrek-
tora z sekretariatem oraz po-
kój lekarski. Na trzecim piętrze 
znajdą się pracownie informa- 
tyczne i językowe. 

W nowym obiekcie poja-
wić się ma dość nietypowe roz-
wiązanie. Dach szkoły zostanie 
bowiem przeznaczony na po-
trzeby uczniów – powstaną tam  
tereny rekreacyjne. 

Po zakończeniu tego etapu 
prac wykonawca ruszy z rozbiór-
ką starego budynku szkoły. W je-
go miejscu stanie drugie skrzydło 
placówki z salą sportową. Na jej 
dachu pojawi się otwarte boisko.

Prace nad przygotowaniem 
projektu i pełnej dokumentacji 
zakończyły się w połowie tego 
roku. Starostwo wykupiło część 
potrzebnych działek, poza jednym 
niewielkim fragmentem, jednak 

Czy jest szansa, aby  inwesty-
cja ruszyła w przyszłym roku? Nie 
wiadomo,  przy obecnej sytuacji fi-
nansowej starostwa raczej nie na-
leży się tego spodziewać. Elżbieta 

Smolińska podkreśla, że trudno 
jest określić kiedy wystartują ro-
boty. – Nie można rozpoczynać 
inwestycji nie mając zapewnio-
nych środków finansowych na jej 
realizację. Dlatego w dobie kry-
zysu należy inaczej zaplanować 
czasookres tej inwestycji – pod-
kreśla starosta.

Ta sytuacja sprawia, że nie 
można również określić jak bę-
dzie działała placówka podczas 
prac budowlanych. Pierwotnie 
zakładano, że liceum ma funk-
cjonować w starym obiekcie, 
a po zakończeniu budowy no-
wego skrzydła uczniowie zosta-
ną tam przeniesieni. Okazało się 
jednak, że brak fragmentu tere-
nu może sprawić budowlańcom 

Dokończenie ze str. 1

kłopoty. Projektanci zasugerowali, 
że bezpieczniej byłoby w takiej sy-
tuacji przenieść młodzież na czas 
budowy do innej placówki. Sta-
rosta Smolińska zaznacza jed-
nak, że dziś jest zbyt wcześnie na 
ostateczne decyzje w tej sprawie. 
– Gdy wybierzemy wykonawcę 
prac i zapoznamy się z harmo-
nogramem robót będziemy mo-
gli zastanowić się nad organizacją 
pracy szkoły. W momencie w ja-
kim dziś się znajdujemy określanie 
jak będzie funkcjonować szkoła 
w trakcie budowy jest przedwcze-
sne – zaznacza. 

Wszystko więc wskazuje na to, 
że Zan jeszcze przez jakiś czas 
się nie zmieni, a uczniowie nadal  
będą zdani na niewygodę. 

Akcja „Znicz” przyniosła efekty
REGION
W ramach akcji  
„Znicz” bezpieczeństwa 
na drogach w naszym 
regionie strzegło  
kilkuset funkcjonariuszy. 
Ze statystyk wynika,  
iż było bezpieczniej 
niż rok temu.

Akcję prowadzono od wie-
czora 31 października do rana  
4 listopada. Policjanci z pomo-
cą strażników miejskich m.in. 
sprawdzali czy kierowcy jeździli 
zgodnie z przepisami, kontrolo-
wali zmotoryzowanych pod ką-
tem trzeźwości, a także częściej 
patrolowali rejon cmentarzy.

W tym czasie w powiecie gro-
dziskim doszło do dwóch wy-
padków, w których dwie osoby 
zostały ranne. Było także sześć 
kolizji. Zatrzymano czterech 
nietrzeźwych kierujących po-
jazdami (dwóch prowadziło sa-
mochody, a dwaj to rowerzyści). 
Grodziscy policjanci podkreślają, 
że mimo dużego natężenia ruchu 
na lokalnych drogach było do-
syć bezpiecznie. Przed rokiem 
o tej porze doszło do jednego wy-
padku ( jedna ranna osoba) oraz 

Znacznie bezpieczniej niż 
w ubiegłym roku było na drogach 
powiatu pruszkowskiego. W ciągu 
czterech dni akcji policjanci od-
notowali 14 kolizji i ani jednego 
wypadku. Najwięcej zdarzeń dro-
gowych – osiem – było w czwartek, 
najmniej, po jednym – w piątek 
i sobotę. Zatrzymano pięciu nie-
trzeźwych kierowców aut i jedne-
go rowerzystę.

Dość spokojnie było także na 
trasach gminnych w Błoniu i Oża-
rowie Mazowieckim. – Możemy 
uznać, że podczas długiego week-
endu było bezpiecznie. Na tere-
nie całego Ożarowa i Błonia nie 
odnotowaliśmy żadnego wypad-
ku. Było po jednej kolizji w obu 
miejscowościach, zatrzymaliśmy 
także jednego nietrzeźwego kie-
rowcę – wyliczała nadkom. Ewe-
lina Gromek-Oćwieja, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego.

Od czwartku 31 paździer-
nika do niedzieli 3 listopada 
w 338 wypadkach na polskich 
drogach zginęło 38 osób, a 410 
zostało rannych. Policjanci za-
trzymali prawie 1,3 tys. nietrzeź- 
wych kierowców.  (AF) 

ośmiu kolizji. Zatrzymano pię-
ciu kierujących pod wpływem al-
koholu. Podczas tegorocznego 
„Znicza” grodziskich policjan-
tów już po raz drugi wspiera-
ła jednostka OSP z Baranowa. 
W dniach największego ruchu 
mundurowi korzystali z ich wia-
trakowca i z góry wyznaczali 
miejsca, w które należy skiero-
wać załogi.

Reklama
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 Sytuacja wyglądała dramatycznie. W Al. Jerozolimskich autobus PKS 
Grodzisk Maz. stanął w ogniu, spłonął doszczętnie. Na szczęście nikt 
nie odniósł obrażeń. O zdarzeniu, które miało miejsce 31 października, 
poinformowała nas czytelniczka. – Jadąc Alejami Jerozolimskimi  
w Piastowie zauważyłam stojący tuż przy jezdni palący się autobus. 
Trwa akcja gaśnicza – mówiła Andżelika. – Był to przejazd techniczny, 
więc w pojeździe znajdował się jedynie kierowca – powiedział Radosław 
Marek, wiceprezes PKS Grodzisk Maz. – Z tego co wiem to źródłem 
pożaru był układ hamulcowy, ale to jeszcze nic pewnego – dodawał. 
Kierowcy pojazdu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 
20 strażaków.  (DP) 
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MILANÓWEK 
Gmina Milanówek 
zamierza być 
bardziej ekologiczna. 
Radni wyrazili  
zgodę na przystąpienie 
do projektu „Plan  
gospodarki  
niskoemisyjnej”.

Program ten ma na celu re-
dukcję emisji gazów cieplar-
nianych, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, redukcję zużycia 
energii finalnej oraz poprawę 
jakości powietrza na obsza-
rach, na których odnotowano 
przekroczenia jakości pozio-
mów dopuszczalnych stężeń 
w powietrzu i w efekcie do-
prowadzenie do redukcji emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza 
(w tym pyłów, dwutlenku siar-
ki oraz tlenków azotu). Pro-
jekt jest współfinansowany 
z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2007 – 2013. Dlatego też gminy 

mogą otrzymać dotację na je-
go realizację.

Milanowska gmina zamierza 
skorzystać z tej okazji. Podczas 
niedawnej sesji rady miejskiej 
milanowscy radni jednogło-
śnie podjęli uchwałę, która jest 
jednocześnie wyrażeniem zgody 
na przystąpieniem do projektu.

Czas na złożenie wniosku 
chętni mieli do 31 październi- 
ka i milanowska gmina to zro-
biła. Wniosek dotyczy dofinan-
sowania do 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych projektu „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej Gmi-
ny Milanówek”. Całkowita war-
tość inwestycji to 52,8 tys. zł. 
Milanówek wnioskuje o dotację 
w wysokości 44,9 tys. zł. Wkład 
własny gminy to niecałe 8 tys. zł.

Na razie nie wiadomo jakie 
działania podejmie Milanó-
wek w ramach realizacji tego 
projektu. Wszystko będzie ja-
sne po otrzymaniu dofinanso-
wania i sporządzeniu „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej”. Re-
alizację projektu zaplanowano 
na 2014 rok.  (DP)

Gmina chce być ekologiczna
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 Grodziscy policjanci podkreślają, że mimo dużego 
ruchu na lokalnych drogach było dosyć bezpiecznie

Policyjną 
akcję "Znicz" 
prowadzono  
od wieczora  
31 października  
do rana 4 listopada
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– Nie można 
rozpoczynać 
inwestycji nie  
mając zapewnionych 
środków finansowych 
na jej realizację  
– starosta Elżbieta 
Smolińska

nie jest potrzebny do zrealizowa-
nia inwestycji. Co zatem dzieje się 
w temacie rozbudowy? Obecnie 
jest cicho. Projekt trafił do szufla-
dy i czeka na lepsze czasy. Powód? 
Brak pieniędzy w kasie starostwa. 
– Obecnie dochody z PIT są niższe 
o ponad 10 mln zł. Dochody z CIT 
są minimalne. Dotąd spłynęło 
800 tys. z zapowiadanych ponad 
 3 mln zł – mówi Elżbieta Smoliń-
ska, starosta pruszkowski. – Sytu-
acja taka powoduje, że wszystkie 
działania są realizowane w zmniej-
szonym zakresie lub przesuwa- 
ne w czasie – dodaje.
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 Wszystko wskazuje na to, że Zan szybko się nie zmieni
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Uwaga! Dziki
PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podkowy 
w trakcie jesiennych 
spacerów muszą 
przygotować się na 
spotkania z... dzikami. 

Zwierzęta te od dłuższego cza-
su pojawiają się w rożnych czę-
ściach miasta. Zazwyczaj są to 
stada składające się z kilku zwie-
rząt. Władze Podkowy apelują 
do mieszkańców o zachowanie 
szczególnej ostrożności pod-
czas spacerów.

Informacje o dzikach wraz 
z prośbami o pomoc trafi ły m.in. 
do Starostwa Powiatowego w Gro-
dzisku Mazowieckim, Sejmiku 
Województwa oraz Nadleśnic-
twa Chojnów. Zawiadomienia 
skierowano też do Powiatowe-
go Inspektora Weterynaryjnego 
w Pruszkowie i do policji.

Starosta grodziski skontaktował 
się z kołem łowieckim. Wydana 
została już decyzja o odłowieniu 
15 dzików. Odłów będzie pro-
wadzony na terenie wskazanym 
przez podkowiańskich urzędni-
ków. Dziki zostaną przeniesione 
do ośrodków hodowli lub obwo-
dów łowieckich.  (AS) 

Reklama
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ADAM 
FABISIEWICZ

PIASTÓW
Mimo że nowy budynek 
przedszkola przy ulicy 
Godebskiego w Piastowie 
został już praktycznie 
ukończony, dzieci nie 
mogą z niego korzystać. 
Powód? Przedłużające 
się odbiory techniczne.

6 maja rozpoczęto budo-
wę nowej siedziby, ale 
nie obyło się bez kłopo-

tów. Piastów musiał rozwiązać 
umowę z głównym wykonaw-
cą, który nie realizował założeń 
kontraktu, a następnie przeka-
zać inwestycję w ręce podwyko-
nawcy – fi rmie Moduł Kontrakt. 
Z powodu zawirowań harmono-
gram zmieniono a nowy termin 
zakończenia inwestycji wyzna-
czono na październik. Proble-
mów nadal jednak nie brakuje, 
te „najnowsze” dotyczą odbio-
rów technicznych.

– Budynek przedszkola jest 
gotowy. Pozytywnie przeszedł 
ogólną kontrolę sanepidu, jed-
nak pojawiły się zastrzeżenia ze 
strony powiatowej straży pożarnej 
w Pruszkowie, która początkowo 
nie przyjęła wniosku o przepro-
wadzenie kontroli, tłumacząc to 
niedopełnieniem pewnych wymo-
gów dokumentacyjnych. Wiem, 
że wykonawca uzupełnił te bra-
ki i ponownie przesłał prośbę 

Dzieci czekają na przedszkole
Problemy „odbiorcze” z placówką wychowawczą przy ul. Godebskiego

o dokonanie odbiorów do stra-
ży. Teraz strażacy są w trakcie 
realizowania swoich procedur 
– mówi Krzysztof Smolaga, wi-
ceburmistrz Piastowa. – Mamy 
nadzieję, że tym razem wszystko 
pójdzie dobrze, strażacy wydadzą 
pozytywną opinię i wówczas po-
zwolenie na użytkowanie budyn-
ku będzie mógł wydać powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego. 
Zdajemy sobie sprawę, że mamy 
spore opóźnienie, a dzieci powin-
ny móc korzystać z nowego przed-
szkola – dodaje.

Strażacy potwierdzają, że z od-
biorami technicznymi przedszkola 
przy Godebskiego były proble-
my proceduralne. – Z tego, co 
mi wiadomo, strażacy nie przy-
jęli pierwszego wniosku o wy-
konanie kontroli przedszkola ze 
względu na brak w dokumenta-
cji niezbędnych pełnomocnictw. 
Wnioskodawca uzupełnił doku-
menty i strażacy ponownie wszyst-
ko weryfi kują, zgodnie z procedurą 
w ciągu 14 dni powinniśmy prze-
kazać opinię w sprawie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego 

w budynku – zaznacza kpt. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży w Pruszkowie.

Obiekt, podobnie jak wcześniej 
rozebrany ma jedną kondygna-
cję, ale jego kubatura jest większa 
o 1,5 tys. m sześc. Pomieści sie-
dem oddziałów przedszkolnych 
z zespołami sanitarnymi, część 
administracyjną, kuchnię z za-
pleczem, salę wielofunkcyjną, hol, 
część komunikacyjną, pomiesz-
czenia gospodarcze i pomocnicze. 
Wejście główne zlokalizowano od 
strony ul. Godebskiego. Do no-
wego przedszkola będzie mogło 
uczęszczać 165 dzieci, zatrud-
nienie w nim znajdzie 40 osób, 
w tym 20 nauczycieli, 17 człon-
ków personelu pomocniczego 
oraz trzech pracujących w kuchni. 
Pracownicy będą mieli do dyspo-
zycji wydzielone pomieszczenie 
socjalne i WC.

Wiele wskazuje zatem na to, 
że przy sprzyjających okolicz-
nościach przedszkole będzie 
gotowe na przyjęcie dzieci do-
piero w grudniu. 

PRUSZKÓW
Czterokondygnacyjny 
budynek komunalny 
przy ul. Długiej 73 
w Pruszkowie został 
oddany do użytku. 
– Mieszkańcy będą mogli 
się wprowadzać od 
listopada – powiedział 
Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent 
Pruszkowa.

28 mieszkań (każde z balkonem) 
wykończonych pod klucz, czte-
ry miejsca w garażu oraz par-
king zewnętrzny – tak wygląda 
nowy dom komunalny przy Dłu-
giej, którego budowa kosztowała 
blisko 2 mln zł. Inwestorem za-
stępczym było Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska” w Pruszkowie. Nato-
miast budowa została sfinan-
sowana z budżetu miasta. We 
wtorek 29 października odbyło 
się uroczyste przejęcie domu. 
W uroczystości udział wzięli 
prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński, wiceprezydent Andrzej 
Królikowski oraz prezes TBS 

Dom komunalny gotowy 

„Zieleń Miejska” Zbigniew Pio-
trzkowski.

– To dla nas ważny dzień, po-
nieważ obiekt przy Długiej to 
pierwszy zbudowany od podstaw 
dom komunalny w Pruszkowie 
– podkreślał Andrzej Królikow-
ski. – Umowy z mieszkańcami 

będziemy podpisywać już nieba-
wem. Zasiedlanie budynku ruszy 
na początku listopada – dodawał.

To nie jedyna inwestycja w bu-
downictwo komunalne na terenie 
Pruszkowa. – Przygotowujemy 
plany rozbudowy budynku przy 
Daszyńskiego 47, który odkupi-
liśmy od prywatnych właścicie-
li. Teren przy tym obiekcie jest 
dość duży i chcemy go wykorzy-
stać – podkreślał Królikowski. 
– Kolejne inwestycje będziemy 
prowadzić na ul. Studziennej, 
gdzie tzw. murowańce chcemy 
zburzyć i zastąpić nowymi bu-
dynkami – zaznaczał.  (AS)
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Uroczyste 
przejęcie domu 
odbyło się 
29 października
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MILANÓWEK 
W pierwszej połowie listopada 
przy ul. Kościuszki 116 w Milanów-
ku działalność rozpocznie Dzien-
ny Ośrodek Wsparcia dla Seniorów. 
Za uruchomienie tego ośrodka od-
powiada Rada Naczelna Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej. 
Będzie się on mieścił w dawnym 

Domu Wysłużonego Kolejarza. 
Ośrodek wsparcia ma być odpowie-
dzią na potrzeby seniorów z powia-
tu grodziskiego. Chętni będą mogli 
aktywizować się poprzez udział 
w m.in. nordic walking czy zajęciach 
usprawniających pod kierunkiem 
rehabilitanta. Seniorzy skorzystają 

też z m.in. porady psychologa. Z bie-
giem czasu placówka ma rozwijać 
wachlarz zajęć i dostosowywać je do 
potrzeb oraz oczekiwań. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 536 868 575 lub drogą 
elektroniczną pisząc pod adres 
e-mail: k.jaworska@pkps.org.pl. (DP)

Powstaje ośrodek 
wsparcia dla seniorów
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GRODZISK MAZOWIECKI
W komisariatach i posterunkach po-
licji na terenie powiatu grodziskie-
go nastąpiły zmiany. Od 1 listopada 
komendantem komisariatu w Mila-
nówku jest asp. szt. Robert Skirski, 
który dotychczas dowodził bliźnia-
czą jednostką w Jaktorowie. Zmiana 
jest podyktowana decyzją byłego już 

komendanta milanowskiego komi-
sariatu. Asp. szt. Mirosław Borkow-
ski postanowił przejść na emeryturę, 
ale pozostaje w dyspozycji komen-
danta powiatowego. Konieczne by-
ło powołanie nowego komendanta 
komisariatu w Jaktorowie. Jednost-
ką dowodzić będzie asp. szt. Cezary 

Lesiewicz. Do tej pory kierował po-
sterunkiem w Żabiej Woli. Jego obo-
wiązki tymczasowo będzie pełnił 
dzielnicowy mł. asp. Piotr Zaręb-
ski. Decyzje przekazano policjantom 
podczas spotkania (31 październi-
ka) w Komendzie Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. (AS)

Zmiany na stanowiskach 
komendantów komisariatów
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BŁONIE
Mieszkańcy wsi 
Bieniewo-Parcela 
będą mogli uprawiać 
sporty na nowym, 
wielofunkcyjnym 
boisku. Na jego budowę 
władzom Błonia 
udało się pozyskać 
dofi nansowanie 
w wysokości 500 tys. zł.

Inwestycja będzie realizowa-
na pn. Budowa strefy rekreacji 
– boisko wielofunkcyjne wraz 
z elementami towarzyszący-
mi. Powstanie ogrodzone bo-
isko, na którym chętni pograją 
m.in. w piłkę nożną i koszyków-
kę. Obok zostanie wybudowa-
ny nowy chodnik, wykonane 
będzie też odwodnienie. Dzię-
ki temu w Bieniewie-Parceli 
powstanie miejsce integrujące 
lokalną społeczność i promu-
jące zdrowy styl życia. Na ten 
cel urzędnikom z błońskiego 
ratusza udało się pozyskać do-
fi nansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w wysokości 
500 tys. zł. Kiedy rozpocznie 
się budowa – nie wiadomo. Jak 
nas poinformowano w błoń-
skim ratuszu, jest zbyt wcze-
śnie, żeby o tym przesądzać.

– Do tej pory nasze tereny 
wiejskie były nieco niedoin-
westowane jeśli chodzi o roz-
wój infrastruktury rekreacyjnej 
i sportowej. W najbliższym cza-
sie chcemy to zmienić – mówi 
Przemysław Kubicki, sekretarz 
gminy Błonie. – Powstał już 
plac zabaw w Górnej Wsi i si-
łownia na świeżym powietrzu 
w Radzikowie, teraz przyszła 
pora na budowę boiska w Bie-
niewie – dodaje. 

Także w samym Błoniu pla-
nowane są inwestycje związane 
z rekreacją. Prawdopodobnie 
w przyszłym roku mieszkańcy 
będą mogli korzystać z nowe-
go placu zabaw i siłowni w par-
ku położonym obok Centrum 
Kultury. Zostaną one wyko-
nane w ramach zadania „Re-
witalizacja rzeki Rokitnicy 
i terenów przyległych”.   (KG) 

W Bieniewie
będzie boisko  

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

FALENTY
Niespełna 16-miesięczny 
Stasio Salach urodził 
się bez obu rąk. Zdrowy, 
silny i niekiedy… psotny 
chłopczyk przyciąga swoją 
osobą. Sprawia, że 
na życie patrzy się 
w zupełnie inny sposób.

Rodzina Salachów miesz-
ka w podwarszawskich Fa-
lentach. Przez pewien czas 

wynajmowali lokal we Włochach, 
jednak ze względów ekonomicz-
nych musieli z niego zrezygno-
wać. Zamieszkali z rodziną. 

– Opieka nad Stasiem, dbanie 
o jego prawidłowy rozwój jest dość 
kosztowna, więc maksymalnie 
musieliśmy zacisnąć pasa, tym 
bardziej, że nie mogę wrócić do 
normalnej pracy – mówi Urszu-
la Salach. Na propozycję spotkania 
się i opisania historii Stasia zare-
agowała z lekkim dystansem. – Bo 
w tej historii nie ma nic szczegól-
nego. Stasio jest niepełnosprawny, 
ale jest zdrowy i rozwija się pra-
widłowo. Więc o czym tu pisać – 
zastanawiała się mama chłopca. 

Małego „Stanleyka” trzeba 
jednak poznać, aby przekonać 

Małego Stasia wszędzie pełno
Trwa akcja wsparcia dla niepełnosprawnego chłopczyka

niekoniecznie dobre rozwiązanie. 
Swoje „dwa grosze” dołożył Sta-
nisław Kmiecik, artysta malujący 
stopami i ustami, z którym Stasio 
się zaprzyjaźnił. 

– Ich pierwsze spotkanie. Mo-
ment, w którym Stanisław podał 
kredkę. W taki sposób, w jaki ocze-
kiwał tego Stasio. Jego reakcja 
była niesamowita – mówi ojciec 
chłopca. Dodaje, że pod wpły-
wem doświadczeń i świadectwa 
innych osób urodzonych bez rąk, 

kolegę. To mi wystarczyło. Zrozu-
miałem, że Stasio poradzi sobie 
w życiu – dodaje.

A Stasio radzi sobie wybornie. 
Wszędzie go pełno. Kiedy trzy-
ma zabawki w stopach, widać iż 
sprawiają one mu frajdę, a nie 
kłopot. Szybko nauczył się funk-
cjonować. – Może aż za szybko – 
śmieją się rodzice. Nie ukrywają, 
iż sporo czasu musiało upłynąć 
kiedy przekonali się, że protezy 
z których zakupem się nosili, to 

się iż trudności z jakimi spoty-
kamy się w życiu codziennym 
są tak naprawdę błahymi spra-
wami. Rodzina Salachów daleka 
jest od dramatyzowania, obwi-
niania czy użalania się nad lo-
sem. – Jak widzę, jakie rzeczy robi 
Stasio, to nie wyobrażam sobie, 
jak można wychowywać dziec-
ko, które ma obie ręce – mówi 
Szymon Salach. 

Jak przyznają małżonkowie, 
wiadomość o tym, że Stasio uro-
dzi się niepełnosprawny była 
dla nich szokiem. – Wszystkie-
go mogliśmy się spodziewać, ale 
nie takiej informacji. W siódmym 
tygodniu wszystko było dobrze, 
a w dwunastym słyszysz w trak-
cie USG, że nie widać rączek 
– wspomina mama Stasia. 

Salachowie szybko jednak się 
pozbierali. Rodzina, przyjaciele, 
kościół, lekarze… Wsparcie z każ-
dej ze stron okazało się bezcenne. 
– Za bardzo nie staraliśmy się my-
śleć o tym, jak będzie wyglądało 
nasze życie. Istniało realne zagro-
żenie, że Stasio może nie dożyć po-
rodu – mówi Szymon Salach, który 
po narodzinach synka również za 
bardzo nie zagłębiał się w tajni-
ki tego typu niepełnosprawno-
ści. – Przeczytałem wstęp książki 
Nicka Vujicicia. Dotarłem do frag-
mentu, jak w szkole znokautował 

REGION
Po wprowadzeniu 
honorowania biletów 
Kolei Mazowieckich w 
składach Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, pociągi 
tego drugiego przewoźnika 
są wypełnione po brzegi. 
Stali pasażerowie wukadki 
skarżą się na ścisk.

Na linii PKP między Warszawą 
a Skierniewicami trwają prace 
remontowe. Po rozpoczęciu ko-
lejnego etapu działań i wprowa-
dzeniu nowego rozkładu jazdy (od 
20 października), znów pojawiły 
się utrudnienia. W związku z licz-
nymi prośbami, WKD dogadała 
się z KM i wprowadziła honoro-
wanie biletów tego przewoźnika 

Pasażerowie WKD skarżą się na ścisk w wagonach
w swoich pociągach. Okazuje się, 
że wielu podróżnych zwykle jeż-
dżących KM, skorzystało z moż-
liwości przesiadki na punktualną 
i niemal bezawaryjną wukad-
kę. Nie wszystkim to się jednak 
spodobało. – Od momentu kie-
dy w pociągach WKD zaczęto ho-
norować bilety KM, w godzinach 
szczytu wukadki są przepełnione 
– narzeka czytelniczka Agnieszka. 
– I tak wcześniej jeździło sporo lu-
dzi, ale teraz to jest jakiś dramat. 
Niektórzy nie dają rady się wci-
snąć do składu. WKD powinna 
przestać pozwalać na podróżo-
wanie na biletach KM – dodaje.

Przedstawiciele WKD zazna-
czają jednak, że nie ma możliwo-
ści, aby zaprzestać honorowania 
biletów KM. Przynajmniej nie 
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nie można. Na razie mogę zazna-
czyć, że w naszym nowym rozkła-
dzie, który będzie obowiązywał 
od 15 grudnia zamierzamy do-
łożyć kilka pociągów w popołu-
dniowym szczycie. W porannym 
niestety mamy ograniczone
możliwości – twierdzi.

Kulesza podkreśla jednak, że 
w poprzednich latach, gdy na li-
nii Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej prowadzone były prace 
remontowe, pasażerowie z waż-
nymi biletami WKD mogli jeź-
dzić Kolejami Mazowieckimi. 
– To działa w obie strony. Jest 
to wzajemne honorowanie bile-
tów, które ma dać pasażerowi al-
ternatywne rozwiązanie w czasie 
utrudnień – mówi.  (DP)

przyszłość Stasia to niekoniecz-
nie praca umysłowa. – Na pewno 
bokserem nie będzie, ale kierow-
cą, ogrodnikiem, artystą? Czemu 
nie. Najważniejsze jest to, aby nie 
dać mu poznać, iż w jakimś stop-
niu jest gorszy od innych – twier-
dzi Szymon Salach.

Aktualnie Stasio przechodzi 
rehabilitację. Musi pracować nad 
wzmocnieniem kręgosłupa, je-
go elastycznością, zwinnością. 
Niemal codziennie uczestniczy 
w zajęciach, a szczególnie bole-
sna jest stymulacja mięśni w oko-
licy ramion i klatki piersiowej. 

Większość działań związanych 
z rehabilitacją możliwa jest dzię-
ki akcji „Korek dla Stasia”, która 
przerosła oczekiwania państwa 
Salachów. – Zaczęło się od tego, 
że córka znajomych postanowiła 
zorganizować zbiórkę w gimna-
zjum na Barskiej. No i „poleciało”… 
– mówi Szymon Salach. Obecnie 
korki zbierane są w ok. 140 punk-
tach, a ich ilość liczona jest już w to-
nach. My też włączamy się do akcji, 
a wszyscy chcący wesprzeć Stasia 
mogą przynosić korki do redakcji. 

– Niebawem planujemy za-
kup balkonika, który ma pomóc 
Stasiowi w pionizowaniu, cho-
dzeniu i przede wszystkim ła-
paniu równowagi – przyznaje 
mama chłopca.  

wcześniej niż do 14 grudnia. – 
Pasażerowie nam zgłaszali, że 
ostatnio w pociągach jest dosyć 
ciasno. Nie mam dokładniej-
szych wyliczeń, ale podróżnych 
rzeczywiście jest więcej, bo wielu 
się przesiadło z Kolei Mazowiec-
kich – mówi Krzysztof Kulesza, 

rzecznik prasowy WKD. – Nie 
możemy się wycofać z umowy 
z KM w sprawie honorowania 
ich biletów. Jak na razie honoru-
jemy je do 14 grudnia. Natomiast 
jeżeli chodzi o kolejne okresy sytu-
acja nie jest jeszcze rozstrzygnię-
ta. Remont na linii PKP jeszcze 
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REGION
Od 12 listopada pociągi Kolei Ma-
zowieckich na odcinku Pruszków 
– Grodzisk Mazowiecki znów będą 
kursować po obu torach. Kolejarzom 
uda się zakończyć prace wcześniej 
niż planowali. Od 20 października, 
od momentu nowego rozkładu jaz-
dy pasażerowie niemal każdego dnia 

borykają się z utrudnieniami. Za-
mknięty tor podmiejski nr 4 w kie-
runku Warszawy na odcinku między 
Grodziskiem a Pruszkowem oraz 
prace modernizacyjne między Ra-
dziwiłłowem a Skierniewicami po-
wodowały, że każda awaria na linii 
skutkowała opóźnieniami. Kolejarze 

zapowiedzieli jednak, że niedługo 
tor nr 4 zostanie otwarty. – Robo-
ty uda się zakończyć do 12 listopada. 
Od tego dnia na odcinku Pruszków 
– Grodzisk pociągi znów będą 
jeździły po obu podmiejskich 
torach – mówi Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP PLK. (DP)

Pociągi Kolei Mazowieckich 
ponownie pojadą po obu torach

Reklama

KAROLINA 
GONTARCZYK

PIASTÓW
Zarząd powiatu 
pruszkowskiego 
nie wyraził zgody 
na współwłasność 
nieruchomości, 
na której mieści się 
Liceum Ogólnokształcące 
im. A. Mickiewicza 
w Piastowie. Z tego 
powodu władze miasta 
rozpatrują kwestię, 
jaki grunt przekazać 
 zamian za prawo 
do terenu i budynku 
szkoły. 

Porozumienie dotyczące 
dalszego prowadzenia 
Liceum Ogólnokształ-

cącego im. A. Mickiewicza 
w Piastowie powiat pruszkow-
ski wypowiedział w lutym. Od te-
go czasu władze miasta czyniły 
starania o ustanowienie współ-
własności terenu, na którym 
mieści się szkoła. 

Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej burmistrz Piastowa Ma-
rek Kubicki powiadomił radnych 
o tym, że 10 października otrzy-
mał pismo od zarządu powiatu 
pruszkowskiego, w którym poin-
formowano, że jego członkowie 
nie wyrażają zgody na współwła-
sność terenu przy ul. 11 Listopa-
da. Zaproponowali natomiast 
transakcję zamienną. – Odby-
łoby się to na takiej zasadzie, że 
my przedstawimy propozycje te-
renów, które ewentualnie zarząd 
byłby skłonny przyjąć w zamian 
za oddanie nam nieruchomości, 
na której mieści się liceum – mó-
wił burmistrz. Dodał, że władze 
Piastowa są na etapie przygoto-
wania takiej propozycji. 

Radna Agata Korczak (Nasz 
Piastów-Wspólnota Samo-
rządowa) chciała się dowie-
dzieć się, która z nieruchomości 

Dyskusja nad zamianą działek
wchodziłaby w grę. – My składa-
my zarządowi powiatu pewną pro-
pozycję i trudno powiedzieć, którą 
z nich zaakceptuje – mówił bur-
mistrz. – Ale ja nie pytam się o to, 
którą nieruchomość zaakceptu-
je powiat, tylko chciałabym wie-
dzieć, jakie konkretnie propozycje 
pan im przedstawi – zwróciła się 
do Kubickiego Agata Korczak. 

Przewodnicząca rady Maria 
Ziółek (PiS) wtrąciła, że Marek 
Kubicki chyba zastanawia się nad 
ostateczną decyzją w tej kwestii. 
Ta wypowiedź wzburzyła rad-
ną. – Nad czym się zastanawia? 
Chyba wie, jakiej nieruchomości 
sprawa dotyczy. Czy to jest obję-
te ścisłą tajemnicą? Dlaczego nie 
mogę dowiedzieć się tak prostej 
sprawy? – dopytywała. – Trudno 
jest powiedzieć, czy powiat aku-
rat tą propozycję zaakceptuje. 
Jeżeli zaakceptuje, to ja ją pań-
stwu przedstawię – powtórzył 
burmistrz. – Proszę w takim ra-
zie o przedstawienie tej propozycji 
w trybie formalnym. My chcemy 
wiedzieć, o jakich nieruchomo-
ściach miejskich pan mówi, tym 
bardziej, że jest to kompetencja 
rady i mamy obowiązek o tym 
wiedzieć. To jest zbyt poważna 
sprawa, żeby zasłaniać się enig-
matycznym stwierdzeniem, co 
powiat zaakceptuje. To nie są 
wybory Miss Polonia – stwier-
dził radny Grzegorz Szuplew-
ski (Nasz Piastów –Wspólnota 
Samorządowa). 

Po wymianie zdań burmistrz 
Kubicki zdecydował się ujaw-
nić, że chodzi o grunty przy ul. 
Piłsudskiego, na których mie-
ściły się baraki mieszkalne. We 
wrześniu ubiegłego roku spłonęły. 

Radny Zdzisław Brzeziński 
(Nasz Piastów-Wspólnota Sa-
morządowa) zasugerował bur-
mistrzowi ponowne rozważenie 
tej propozycji, gdyż jest to wy-
miana „ewidentnie nieekwiwa-
lentna i szkodliwa dla miasta”. 
Zaznaczył, że nieruchomość ma 

ok. 5 tys. mkw. powierzchni, war-
tość rynkową wynoszącą 5 mln zł 
i przeznaczenie w planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
budownictwo wielorodzinne. – 
Myślę, że drugą działką, którą 
pan chowa w zanadrzu jest nie-
ruchomość przy ul. gen. Maczka. 

Obie są o bardzo dużych walo-
rach mieszkaniowych, na któ-
rych można byłoby wybudować 
zasoby dla naszych mieszkańców, 
a wiadomo, że są one bardzo po-
trzebne – mówił. Sugestia rad-
nego pozostała bez odpowiedzi 
ze strony Kubickiego.  
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PRUSZKÓW
Strażacy z Pruszkowa chcą kupić 
nowy wóz operacyjny. Wszystko za-
leży od tego, czy uda im się pozy-
skać dofi nansowanie z Funduszu 
Ochrony Środowiska. Jaki wóz tra-
fi łby do Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej? Chodzi o terenowy pojazd 
służący do rozpoznawania terenu. 

– Lekki samochód operacyjny, któ-
ry dodatkowo będzie terenowy ma 
uniwersalne możliwości i może być 
wykorzystywany w szerokim wa-
chlarzu działań – wyjaśnia kpt. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. Podkreśla, że 

strażacy szukają pieniędzy na 
nowy wóz gdzie tylko się da: w ko-
mendzie wojewódzkiej, starostwie. 
– Kluczowa jest jednak dotacja 
z Funduszu Ochrony Środowiska. 
Problem w tym, że nie wiemy 
kiedy będziemy mieli informację 
o decyzji – mówi kpt. Kroć. (AS)

Strażacy starają się o nowy 
samochód operacyjny

Piątek, 8 Listopada 2013

RASZYN
Stanisław Kmiecik, 
artysta malujący 
ustami i stopami 
spotkał się z uczniami 
szkół z Raszyna 
i Ład. – Osoby 
niepełnosprawne 
niczym nie różnią się 
od innych. Też mają 
marzenia i pragnienia 
– mówił malarz.

To było wyjątkowe spotkanie, 
bo i gość wyjątkowy. Stanisław 
Kmiecik pojawił się w Raszy-
nie w związku z otwarciem 
w Bibliotece Publicznej wy-
stawy swoich prac. A te robią 
wrażenie, czego dowodem są 
liczne nagrody jakie artysta 
zdobył na konkursach, tak-
że międzynarodowych.

W trakcie spotkania z ucz-
niami szkół podstawowych 
z Raszyna i Ład, niepełno-
sprawny malarz opowiadał nie 
tylko o sztuce, ale i codzien-
ności. Ochoczo odpowiadał 
na pytania zadawane przez 
dzieci. – Chodziłem do szko-
ły wcześniej niż woźna – wy-
znał malarz, który ciekawskim 
zademonstrował również w ja-
ki sposób kieruje… autem. – 
Kierowcą trzeba się urodzić, 
bo bywa tak, iż nie ma czasu 
na myślenie i wówczas decy-
duje instynkt – dodał. Każ-
dego spostrzeżenia artysty 
dzieci słuchały z uwagą. Wiele 
z nich mogliby wysłuchać na-
wet dorośli. – Osoby niepełno-
sprawne niczym nie różnią się 
od innych. Też mają marzenia 
i pragnienia, które chcą zre-
alizować. I jeśli, ktoś chce coś 
osiągnąć w życiu, to uda mu się 
to pod warunkiem, że będzie 
się starał i pracował nad tym 
– podkreślił malarz.

Gościem specjalnym spo-
tkania był Stasio Salach (o nim
czytaj na str. 4) wraz z rodzi-
cami. 15-miesięczny „Stan-
ley” – podobnie jak pan Sta-
nisław – urodził się bez obu 
rąk i wszelkie czynności wy-
konuje stopami. Pogodny 
i uśmiechnięty Stasio abso-
lutnie nie czuł się skrępowa-
ny. Starał się nawet pomagać 
artyście w malowaniu rysun-
ku, który po spotkaniu został 
przekazany na pamiątkę dy-
rekcji biblioteki. – To była 
świetna edukacja. Dzieci zo-
baczyły, że można normalnie 
funkcjonować będąc osobą 
niepełnosprawną – podkre-
śliła Elżbieta Kuczara, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Raszynie. Warto 
dodać, że GOK już zaanga-
żował się w program pomo-
cowy dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo, a jednym z je-
go elementów jest wsparcie 
udzielane właśnie Stasiowi 
Salachowi, który mieszka 
w Falentach.  (MAP) 

Wyjątkowe 
spotkanie

ADAM 
FABISIEWICZ

PRUSZKÓW
Miasto Pruszków 
wyłoniło wykonawcę 
nowej ekspozycji 
w Muzeum 
Starożytnego 
Hutnictwa 
Mazowieckiego. 

Miejscy włodarze pod-
pisali już stosowne 
umowy z wykonaw-

cą wystawy oraz MSHM, które 
ma koordynować prace.

W wakacje informowaliśmy, 
że w drugiej połowie 2014 roku 
w Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego będzie 
można oglądać nowoczesną eks-
pozycję. Jej wystrój ma łączyć 
elementy multimedialne i tra-
dycyjne rozwiązania muzealne. 
Starą wystawę, która znajdowała 
się w muzeum od początku lat 90. 
ubiegłego wieku zdemontowano 
podczas ubiegłorocznego remon-
tu obiektu. Pracownicy przygo-
towywali równocześnie projekt 
nowej ekspozycji. 

Jest wykonawca ekspozycji w MSHM
Wystawa „Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er” 
będzie miała charakter multimedialno-scenografi czny 

będzie możliwość wyboru dla 
gości, czy chcą skorzystać z usług 
muzealnych przewodników, czy 
też zdecydują się na samodziel-
ne zwiedzanie z audio przewod-
nikami, nagranymi w trzech 
wersjach językowych.

Władze Pruszkowa jak i ludzie 
związani z muzeum liczą, że od-
ważna w swoim nowatorstwie 

Goście muzeum zostaną prze-
niesieni w świat starożytne-
go Mazowsza, poznają niemal 
namacalnie rzemiosło rozwi-
jające się na tym terenie, czyli 
metalurgię żelaza, które zmieni-
ło porządek ówczesnego świata. 
Spojrzą z bliska na codzienne życie 
ludzi tamtych czasów. Nowinką 
zmienionego oblicza muzeum 

Wystawa ma zajmować po-
wierzchnię ok. 200 mkw. Jej 
ideą jest ukazanie życia ludzi 
sprzed dwóch tysięcy lat, ich 
kontaktów ze starożytnym Rzy-
mem i czasu, kiedy to imperium 
podbijają. Wystawa ma stano-
wić połączenie tradycyjnych 
rozwiązań muzealnych z wy-
mogami współczesności. Będą 
więc tradycyjne eksponaty i re-
konstrukcje, ale nie zabraknie 
prezentacji multimedialnych, 
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ekspozycja na nowo ożywi prze-
strzeń miejską. Uczyni muzeum 
rozpoznawalnym na mapie kra-
ju i przyciągnie do Pruszkowa 
turystów z Polski i zagranicy.

Wykonawcą ekspozycji jest 
firma PPH Mega, która do 23 
sierpnia przyszłego roku powin-
na zakończyć jej instalację. Wartość 
umowy to prawie 1,9 mln złotych. 

NADARZYN
Kierowcy podróżujący 
trasą katowicką 
narzekają, że na 
skrzyżowaniu przy 
Centrum Handlowym 
Maximus nie
działają latarnie. 

– I nie będą działać, dopóki nie 
zostanie wyjaśniona kwestia 
porozumienia z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad – twierdzi Janusz Grzyb, 
wójt Nadarzyna.

Oświetlenie przy jednym z new-
ralgicznych skrzyżowań na drodze 
krajowej nr 8 nie funkcjonuje od 
kilku miesięcy. Mimo że znajdu-
je się tam ponad 40 latarni, żadna 
nie świeci. Tę sprawę podczas lip-
cowej sesji Rady Gminy w Nada-
rzynie poruszył radny Krzysztof 
Burakowski. Podkreślał wtedy, że 
nieoświetlone są przystanki au-
tobusowe, jak i drogi w obrębie 
skrzyżowania przy Maksimu-
sie. – Zgłosiłem sprawę do urzę-
du gminy, ale powiedziano mi, że 
decyzję o wyłączeniu oświetlenia 
podjęła Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ja sobie 
nie wyobrażam, co będzie się dzia-
ło, gdy wcześnie zacznie zapadać 
zmrok – mówił. 

Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb 
tłumaczył wówczas, że za prawi-
dłowe funkcjonowanie oświetlenia 

Latarnie na skrzyżowaniu nie świecą 

w tym miejscu odpowiada fi rma, 
która zbudowała Centrum Handlo-
we Maximus. – Spółka podpisała 
wtedy porozumienie z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad, w którym zobowiązała się do 
wnoszenia opłat za prąd na skrzy-
żowaniu łącznie z trasą katowicką. 
A w związku z tym, że fi rma jest 
w stanie upadłości, ma kłopoty 
z płatnościami i konta bankowe 
zajął komornik, więc podejrze-
wam, że jej przedstawiciele nie 
uregulowali należności, a zarząd 
dróg krajowych po prostu wyłączył 
światło – mówił. – Oczywiście naj-
lepszym wyjściem byłoby, gdyby 
zapłaciła gmina, ale nie jest to moż-
liwe ze względu na porozumienie 
obowiązujące między Maksimu-
sem a rządową agendą – dodawał 
wójt. Zobowiązał się wówczas do 
podjęcia interwencji w tej sprawie.

Minęło jednak kilka miesięcy, 
a latarnie jak się nie świeciły, tak 
nie świecą. Tymczasem zmrok 
zapada coraz wcześniej, więc 

mieszkańcy korzystający z przy-
stanków autobusowych nie czują 
się bezpiecznie. Problem z ogra-
niczoną widocznością mają też 
kierowcy. – Aktualnie majątkiem 
Maksimusa zarządza syndyk masy 
upadłościowej. Odbyło się już spo-
tkanie, podczas którego ustalono, 
że przejmie on zobowiązania spół-
ki. GDDKiA powiedziała nam, że 
ma zapłacić syndyk albo gmina. 
Gmina mogłaby pokryć należ-
ności, ale muszę wiedzieć o tym, 
że porozumienie wygasło, a tak 
naprawdę nie mam teraz z kim 
rozmawiać – mówi wójt Grzyb. 
– Spróbuję umówić się z syndy-
kiem po 1 listopada – dodaje.

Trwa więc urzędnicza przepy-
chanka. Tymczasem słabe oświe-
tlenie może być jedną z przyczyn 
wypadków, których uczestnicy 
mogą potem dochodzić odszko-
dowań na drodze sądowej, także od 
odpowiedzialnych za niewłączo-
ne latarnie. Dobrze by było, żeby 
urzędnicy o tym pamiętali...  (KG)

RASZYN
Trwają prace 
związane 
z modernizacją 
jednego z najcenniejszych 
obiektów w Raszynie, 
czyli zabytkowej 
Austerii. Mieszkańcy 
gminy mieli okazję 
przekazać swoje 
opinie na temat 
przeznaczenia obiektu.

Austeria to zabytkowy, ale 
i zniszczony kompleks przy al. 
Krakowskiej. Budynki wcho-
dzące w jego skład – zajazd, 
kramy, wozownia, stajnia i bu-
dynek poczty – zostały zapro-
jektowane pod koniec XVIII w. 
przez Szymona Bogumiła Zu-
ga, jednego z najwybitniejszych 
architektów epoki.

W trakcie bitwy raszyńskiej 
w 1809 r. w Austerii kwatero-
wał książę Józef Poniatowski. 
Z upływem czasu zmieniało 
się przeznaczenie komplek-
su. Niegdyś istniała tu apte-
ka, biblioteka, szkoła, sąd, 
komenda policji wraz z aresz-
tem, mieszkali tu pracownicy 
urzędu i nauczyciele, aż w koń-
cu Austeria zaczęła pełnić rolę 
budynku komunalnego.

Dziś dla władz gminy Auste-
ria to „oczko w głowie”. Trwają 
prace nad rewitalizacją komp-

leksu, jednak raszyńscy wło-
darze chcą, aby to mieszkańcy 
zdecydowali co ma się w nim 
znaleźć. W tym celu we wrze-
śniu przeprowadzono konsul-
tacje społeczne.

Ich wyniki są już znane. Co 
zatem chcieliby znaleźć w Au-
sterii raszynianie? 22 osoby 
wskazały na funkcje społecz-
no-kulturalne. Pod tym hasłem 
kryją się m.in. biblioteka, ośro-
dek kultury (choć ten w Raszy-
nie już powstaje), sale spotkań 
dla mieszkańców i dzieci. 
21 osób uznało, że w Austeria 
powinna pełnić funkcję rekre-
acyjno-oświatową (np. świetli-
ca dla dzieci, szkoła muzyczna). 
15 uczestników konsultacji było 
za umieszczeniem w komplek-
sie punktów gastronomicznych, 
dwie osoby widziałyby tu biura 
i punkty usługowe.

Wśród propozycji znala-
zły się też takie pozycje jak 
muzeum poświęcone histo-
rii Raszyna, pensjonat, dysko-
teka seniora, dom spokojnej 
starości wraz z hospicjum, 
miejsce spotkania z historią, 
sala weselna oraz kąpielisko. 
Mieszkańcy uznali również, 
że Austeria powinna promo-
wać walory rezerwatu „Stawy 
Raszyńskie”. Pojawiły się tak-
że głosy, by zabytkowy komp-
leks... wyburzyć.  (AS)

Co znajdzie się w Austerii?
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filmów i obrazów wideo, nie-
typowego oświetlenia.

Ekspozycja „Przedświt – Mazo-
wieckie Centrum Metalurgiczne 
z przełomu er” będzie mieć charak-
ter multimedialno-scenografi czny. 

Nowoczesna 
ekspozycja 
ma zajmować 
powierzchnię 
około 200 metrów 
kwadratowych

 Wizualizacja nowej ekspozycji w muzeum



Podwarszawskie miejscowości stają się coraz bardziej atrakcyjne
ANNA 
SOŁTYSIAK

MIESZKANIA
Decydując się na 
kupno własnego 
mieszkania musimy 
zmierzyć się 
z dylematami: 
Jaki lokal wybrać? 
W jakiej miejscowości 
się osiedlić? Jak 
wygląda struktura 
komunikacyjna 
regionu? W dodatku 
„Nieruchomości 
Podwarszawskie” 
znajdziecie kilka 
pomocnych wskazówek.

Z najdujące się pod War-
szawą miejscowości takie 
jak Pruszków, Grodzisk 

Mazowiecki czy Błonie stają 
się coraz bardziej atrakcyjne. 
I nie chodzi tylko o realizowane 

Pomagamy wybrać własne „M”

Reklama

w ostatnich  latach inwestycje 
w drogi, placówki oświatowe, 
centra kultury czy parki. Rów-
nie ważne są przedsięwzięcia de-
weloperów, a tych nie brakuje.

Ten inwestycyjny boom trwa 
w naszym regionie już od kilku 
lat. Praktycznie żadnego wpły-
wu na to nie miały perturbacje 
na rynku kredytowym czy nie-
ruchomości. Co ciekawe, gdy 
ten ostatni przeżywał zastój, to 
inwestycje w Pruszkowie czy 
Grodzisku Mazowieckim...  
wręcz rozkwitały. Lokalni de-
weloperzy podkreślali wtedy, 
że zainteresowanie ich ofer-
tami nie spadało. Taka sytu-
acja utrzymuje się do dziś. 
A co ważniejsze, mimo wielu 
już zakończonych inwestycji 
i dużej ilości prowadzonych 
nadal przedsięwzięć, powsta-
ją wizje kolejnych.  Warto 
podkreślić, że nie tylko „na pa-
pierze”, ale systematycznie są 
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nowego mieszkania, prezen-
tująca kluczowe inwestycje 
deweloperskie prowadzone 
w rejonie pasma zachodnio-
-warszawskiego. To nie wszyst-
ko. Dodatek „Nieruchomości 
Podwarszawskie” zawiera tak-
że publikacje dotyczące ukła-
du komunikacyjnego w rejonie 
stolicy obejmującego zarówno 
połączenia drogowe jak i kole-
jowe, planów związanych z bu-
dową nowoczesnych galerii 
handlowych w regionie czy in-
formacji o kluczowych inwesty-
cji mieszkaniowych. 

Można tu również znaleźć 
„Barometr Cen” prezentujący 
ogólne porównanie cen miesz-
kań w poszczególnych miej-
scowościach. Nie brakuje też 
informacji dotyczących rynku 
kredytowego oraz programu 
wspierającego usamodzielnia-
jące się osoby, czyli „Mieszka-
nia dla Młodych”. 

przygotowywane do realizacji. 
Jak zatem odnaleźć się wśród 
tak wielu propozycji? Pomocna 

będzie Mapa Inwestycji Miesz-
kaniowych, którą znajdzie-
cie niniejszym w dodatku. To 

pierwsza tego typu publikacja 
stanowiąca swoiste kompen-
dium dla osób szukających 
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Edycja wiosenna 
29-30 marca 2014

Edycja jesienna 
20–21 września 2014

Sprzedaż powierzchni trwa

PRUSZKÓW, HALA ZNICZ

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Inwestycje drogowe 
realizowane w obrębie 
Warszawy podniosły 
atrakcyjność pobliskich 
miejscowości. 
Teraz dojazd do stolicy 
może potrwać zaledwie 
kilkanaście minut. 
A czas dla każdego z nas 
jest przecież cenny.

Warszawa przyciąga. 
I nie chodzi tu tylko 
o malowniczą Sta-

rówkę, ale także możliwości 
rozwoju i samorealizacji. Wie-
le osób, zarówno młodych, jak 
i tych doświadczonych decydu-
je się przenieść właśnie w rejon 
stolicy. Czy lepiej przenieść się 
do Warszawy czy może wybrać, 
którąś z podstołecznych miej-
scowości? Często przy takich 
wyborach kierujemy się nie tyl-
ko bliskością szkół, miejsc roz-
rywki czy sklepów. Ważną rolę 
odgrywają tu połączenia komu-
nikacyjne, czyli drogi dojazdowe 
do Warszawy.

Dogodne połączenia drogowe ze stolicą
Jeszcze kilka lat temu dotarcie 

do stolicy z samego tylko Prusz-
kowa większości z nas kojarzył się 
ze staniem w gigantycznych kor-
kach. Jednak ta sytuacja zaczyna 
powoli odchodzić w niepamięć. 
Wszystko za sprawą inwestycji 
drogowych, które od kilku lat są 
prowadzone w naszym regionie.

Jak dojedziemy 
Jak zatem wyglądają połączenia 
drogowe ze stolicą? Już dziś kie-
rowcy mogą korzystać z trzech 
kluczowych tras dla regionu tras. 

nam dojazd na stołeczne Be-
mowo lub na trasę S2 skąd ła-
two przedostaniemy się na Al. 
Jerozolimskie, al. Krakowską 
czy nawet na ul. Puławską. To 
nie wszystko. W Warszawie wy-
budowano również ul. Nowola-
zurową, która ułatwia przejazd 
przez dzielnice Ursus i Wło-
chy. Dzięki tym trasom dojazd 
do stolicy trwa zaledwie 15–20 
minut. W trakcie budowy jest ko-
lejny fragment trasy S8 Salomea 

– Wolica, który nie tylko umoż-
liwi szybki przejazd pomiędzy 
Alejami Jerozolimskimi a wylo-
tówkami na Katowice i Kraków, 
ale również pozwoli na odciąże-
nie al. Krakowskiej. Mieszkań-
com okolicznych miejscowości 
zapewni natomiast na szybki do-
jazd np. do centrum handlowego 
czy kina w Jankach. 

Ważne inwestycje drogowe pro-
wadzone są również w podwar-
szawskich miejscowościach. Na 

szych latach zyska również Gro-
dzisk Mazowiecki.

Kolej też się dostroi
Pozytywne zmiany czekają tak-
że kolej. Trwa modernizacja linii 
dalekobieżnej Łódź – Warsza-
wa. Na najbliższe lata kolejarze 
planują również remonty na linii 
podmiejskiej od Grodziska Ma-
zowieckiego do stacji Warszawy 
Włochy. W ramach tych prac na-
prawione i przebudowane zostaną 
perony na tej linii. Prace obejmą 
też ich przystosowanie do potrzeb 
niepełnosprawnych. 

Wszystkie połączenia, zarówno 
drogowe jak i kolejowe, są znacz-
nym ułatwieniem dla mieszkań-
ców takich miejscowości jak 
Pruszków, Brwinów, Milanówek, 
Grodzisk Mazowiecki. Dzięki do-
godnym połączeniom ze stolicą 
ich atuty wzrastają, przyciagają 
nowych mieszkańców. 

Zatem jeśli ktoś poszukuje 
mieszkania w cichej, spokojnej 
i malowniczej okolicy, a jedno-
cześnie chce mieć łatwy i szyb-
ki dojazd do Warszawy, to warto 
zastanowić się nad podstołeczny-
mi miejscowościami, bo spełniają 
te kryteria w prawie 100 proc.  

pograniczu Pruszkowa i Brwino-
wa powstaje ul. Przyszłości, która 
wraz z nowym przejazdem kolejo-
wym oraz planowaną do moderni-
zacji ul Przejazdową ma stworzyć 
tzw. małą obwodnicę Pruszko-
wa. To tędy właśnie mają być 
kierowane ciężarówki, co znacz-
nie wpłynie na poprawę ruchu 
w centrum miasta. 

Modernizowana jest również 
droga Pruszków – Parzniew. 
Swoją obwodnicę w najbliż-
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Z Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa czy Pruszkowa do Warszawy dojedziemy m.in. autostradą A2

Kredyt jeszcze tylko do końca roku
KREDYTY
W ostatnich tygodniach 
zwiększyła się liczba 
zainteresowanych 
uzyskaniem kredytu 
na 100 proc. wartości 
nieruchomości. 
Nic dziwnego, bowiem 
taka możliwość 
istnieje jeszcze tylko 
do końca roku.

– Rosnące marże kredytów hipo-
tecznych, a także zahamowanie 
spadku cen lokali na rynku pier-
wotnym skłania obecnie wielu 
młodych Polaków do zakupu 
własnego mieszkania – przyzna-
ją zgodnie analitycy. Szczególnie 
teraz, bo zgodnie z wytycznymi 
Komisji Nadzoru Finansowe-
go od 2014 r. osoba ubiegająca 
się o kredyt hipoteczny będzie 
musiała mieć oszczędności na 
wkład własny przynajmniej 
w wysokości 5 proc. warto-
ści nieruchomości.

 – Kredyty na 100 proc. war-
tości nieruchomości zawsze cie-
szyły się dużym powodzeniem 
– nie ukrywa Michał Perkow-
ski, kierownik oddziału Open 
Finance w Pruszkowie. I dodaje. 
– Nie od dziś wiadomo, że część 

kredytobiorców, zwłaszcza tych 
młodych, nie posiada żadnego 
wkładu własnego. Dodatkowo 
należy pamiętać, że przy zakupie 
mieszkania, czy też wymarzonej 
nieruchomości musimy wziąć 
jeszcze pod uwagę inne koszty, 
m.in. koszty notarialne czy poda-
tek. Często to koszty od kilku do 
nawet kilkunastu tysięcy złotych, 
w zależności od kwoty transakcji. 
Jeżeli mamy szczęście, fundusze 

atrakcyjne. WIBOR wynosi teraz 
2,66 proc., a od końca maja utrzy-
mywał się na poziomie 2,7 proc. 
Obniżki stóp procentowych spra-
wiły, że oprocentowanie kredytów 
spadło do rekordowo niskich po-
ziomów. Ponadto rośnie zdolność 
kredytowa Polaków. Obecnie ro-
dzina trzyosobowa, której dochód 
miesięczny każdego z małżonków 
wynosi ok. 3 tys. 700 zł brutto, mo-
że otrzymać kredyt w wysokości 
ponad 475 tys. zł. W ubiegłym 
roku było to o 19 proc. mniej.

Widmo wprowadzenia w przy-
szłym roku obowiązku posiada-
nia wkładu własnego (5 proc.) 
sprawia, że obecnie obserwowa-
ny jest wzrost zainteresowania 
kredytami hipotecznymi. Rów-
nież w Pruszkowie. Chociaż… 
– Cały ten rok był bardzo dobry 
pod względem ilości udzielonych 
kredytów hipotecznych. Ostatnio 
rzeczywiście coraz więcej klientów 
pyta o to, czy od stycznia 2014 r. 
znikną kredyty na 100 proc. war-
tości nieruchomości – mówi Mi-
chał Perkowski. Dodaje, że Open 
Finance części klientom pomo-
gło przyspieszyć decyzję doty-
czącą zakupu nieruchomości, 
a tym samym spełnienia marzeń
jeszcze w tym roku.  (MAP) 
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możemy pożyczyć od rodziców 
lub znajomych. W innym przy-
padku musimy ratować się kre-
dytami gotówkowymi, które są 
niestety sporo droższe od kre-
dytów hipotecznych.

Warto podkreślić, że kredytom 
hipotecznym sprzyja obecnie ni-
ski WIBOR (wysokość oprocen-
towania kredytów na polskim 
rynku międzybankowym), który 
powoduje, że oferty banków są 

KOSZTY
Ceny mieszkań 
z rynku pierwotnego 
w naszym regionie 
wahają się od 3,5 tys. zł 
do 6,8 tys. zł za 
metr kwadratowy.

Koszt zależy głównie od lo-
kalizacji mieszkania. Należy 
jednak pamiętać, że nie tyl-
ko miejscowość czy dzielni-
ca, ale też bliskość środków 
komunikacji i w konsekwen-
cji szybkość dojazdu do głów-
nych części miasta decyduje 
o wyborze miejsca gdzie chce-
my kupić lokal. Znaczenie ma 
również standard danej nie-
ruchomości, jak została wy-
kończona, czy jest winda itd. 
Ważny też jest rozkład loka-
lu, czy ma np. balkon i wid-
ną kuchnię.

Barometr cen

Z Grodziska Mazowieckie-
go, Milanówka, Brwinowa czy 
Pruszkowa do stolicy dojedzie-
my autostradą A2. Na węźle 
w Konotopie możemy skierować 
się na trasę S8, która umożliwi 

Dojazd nowymi 
drogami z Pruszkowa 
do Warszawy 
może potrwać 
tylko 15 minut

Lokalizacja Cena min. mkw Cena maks. mkw Średnia

Błonie 3450 3646 3548

Brwinów 4103 4950 4602

Grodzisk Maz. 4218 5375 4819

Milanówek 5303 6499 5901

Ożarów Maz. 4800 5955 5378

Piastów 4615 6796 6071

Pruszków 4208 5653 4990

W naszym regionie ceny 
mieszkań z rynku pierwotnego 
są różne. Najtaniej takie lokale 
można zakupić w Błoniu – już 
od 3,5 tys. zł za metr. Do tań-
szych należą też nowe mieszka-
nia w Brwinowie, czy Grodzisku. 
Tam ceny zaczynają się od 4,1 
– 4,2 tys. zł/mkw. W pierwszej 
z tych miejscowości sięgają do 
niecałych 5 tys. zł za metr, a w 
Grodzisku przekraczają 5 tys. zł/
mkw. Duża cenowa różnica jest 
w Piastowie – od  4,6 tys. do 6,8 
tys. zł/mkw. Podobnie w Prusz-
kowie. Tu za 1 mkw. zapłacimy 
od 4,2 tys. zł do 5,7 tys. zł. Nato-
miast w Milanówku. nowe loka-
le kosztują od 5,3 tys. zł do 6,5 
tys. zł/mkw. W Ożarowie Ma-
zowieckim można kupić lokum 
od 4,8 tys. zł/mkw, jednak śred-
nia cena metra kwadratowego to 
ok. 5,3 tys. zł.  (DP)
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SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA WOLA

Ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227
01-466 Warszawa

tel. 22 440 74 25
sekretariat@smwola.com.pl

www.smwola.com.pl

WOLA APARTMENTS  
PRUSZKÓW

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od 4.950 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 32,22 do 89,84 m2

LICZBA PIĘTER: III / VII / VIII / XI

CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: Informacja w Spółdzielni

Przy ulicy Powstańców w Pruszkowie  
powstanie wielokondygnacyjny budy-

nek  mieszkalny wraz z częścią handlo-

Ul. Powstańców, Pruszków

wo-usługową. W pobliżu znajduje się Park 
Tadeusza Kościuszki, liczne sklepy, banki, 
szkoły, przedszkola, restauracja. Doskonałe 

położenie inwestycji zapewnia dogodne 
połączenie komunikacyjne ze wszystkimi 
punktami miasta i Warszawą.
W budynku zaprojektowanych zostało  
189 lokali mieszkalnych oraz 7 lokali użyt-
kowych wraz z czterokondygnacyjnym  
garażem, w którym znajduje się 255 miejsc 
postojowych. Zaprojektowanych zostało 
również 35 komórek lokatorskich.
Standard wykończenia: 
• Wykończenie ścian – w pokojach, kuchni 

i przedpokoju - tynki gipsowe, w łazien-
kach i wc tynk cementowo-wapienny.

• Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe  
z atestem klasy C.

• Grzejniki płytowe z zaworami i głowi-
cami termostatycznymi, w łazienkach 
grzejniki drabinkowe. 

• Instalacje wodnokanalizacyjne bez 
osprzętu i ceramiki sanitarnej. 

• Obwody oświetleniowe i gniazdko-
we wyposażone w jednolity osprzęt  
w kolorze białym. Wideomofon.

• W lokalach wentylacja wywiewna me- 
chaniczna, w garażach wyciągowa 
ogólna oddymiająca. 

• Balkony/loggie wyłożone płytkami gres. 

Sprzedaż w biurze Zarządu SM WOLA  
przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227  
w Warszawie. Kontakt telefoniczny pod 
nr tel. 22 440 74 17 – 18.

Termin oddania inwestycji: Czerwiec 2016 r.

Pruszków

Ursus

ED INVEST S.A.
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218

03-982 Warszawa
tel. 22 671 69 38, 691 607 602

biuro@edinvest.pl
www.edinvest.pl

OSIEDLE NASTURCJI

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: info u dewelopera

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 65 do 76 m2

LICZBA PIĘTER: 1
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: w cenie

Osiedle NASTURCJI to osiedle w niskiej 
zabudowie, stworzone z myślą o ro-

dzinie i osobach aktywnych zawodowo, 
poszukujących po pracy chwili ciszy i wy-
tchnienia. Rozwiązania architektoniczne 
dostosowano do potrzeb rodzin wielo-
pokoleniowych, które chcą zamieszkać 
RAZEM, ALE ODDZIELNIE. Oferta obej-
muje mieszkania 3-pokojowe w budyn-
kach bliźniaczych, w których znajdują 
się mieszkania na parterze o powierzchni  

Ul. Nasturcji, 05-500 Nowa Wola

65 – 72 m2 z ogrodami i mieszkania na pię-
trze o powierzchni 65–76 m2 ze strychami  
i tarasami. W ofercie są także domy bliźnia-
cze o powierzchni 180 m 2 i dom wolnosto-
jący 200m2 z garażem dwustanowiskowym  
i ogrodem o powierzchni ponad 700 m2. 
Osiedle NASTURCJI położone jest w Nowej 
Woli -gmina Lesznowola, 4 km od granicy 
Ursynowa, 20 km od centrum Warszawy, 
5 km od Piaseczna. Komunikację zapew-
niają 3 linie autobusowe. Zaledwie 100m 

od Osiedla znajduje się Zespół Szkół Pu-
blicznych obejmujący gimnazjum, szkołę 
podstawową i przedszkole z boiskiem i pla-
cem zabaw. Mieszkańcy zmęczeni po pracy 
odnajdą tu swoje miejsce na ziemi – jest to 
zakątek, który łączy bliskość miasta i do-
stęp do jego infrastruktury z możliwością 
odpoczynku blisko natury – ma sieć tras 
pieszo-rowerowych i obiekty rekreacyjne. 
Osiedle NASTURCJI otrzymało pozwolenie 
na użytkowanie we wrześniu 2013 r.

Termin oddania inwestycji: pozwolenie na użytkowanie – wrzesień 2013 r.

Nowa Wola

Ursus

JANPUL
ul. Białołęcka 259
02-253 Warszawa

tel. 22 811 17 10, 22 811 20 25
dh@janpul.pl

www.janpul.pl

NOWE MIASTO PRUSZKÓW
ul. Sienkiewicza 19, Pruszków

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: info u dewelopera

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 30,23 do 95 m2

LICZBA PIĘTER: 5
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: info u dewelopera

Nowe Miasto to nowoczesny kom-
pleks apartamentowy, który został 
zaprojektowany w oparciu o naj-

nowsze rozwiązania architektoniczne. 
Bryła jak i elewacja budynku poprzez 
naturalne materiały nawiązuje charakte-
rem do historycznego miejsca – dawnej 
Fabryki Obrabiarek.
Osiedle powstanie u zbiegu ulicy Stalowej 
z ulicą Sienkiewicza z pełną infrastrukturą, 
oferujące atrakcyjne, otwarte przestrzenie 
publiczne, deptak i uliczki ze sklepikami, 

kawiarenkami i butikami, przedszkolem, 
placem zabaw, które stworzą nową prze-
strzenną, funkcjonalną i społeczną tkan-
kę Pruszkowa. Jest to oferta skierowana 
do osób, które przekładają ciszę i spokój  
w małomiasteczkowym klimacie Pruszko-
wa nad zgiełkiem zatłoczonej aglomeracji 
warszawskiej. W I etapie zaprojektowano 
96 funkcjonalnie zaprojektowanych apar-
tamentów zlokalizowanych na 6 kondygna-
cyjnym budynku z usługami i garażami.
FUNKCJONALNIE I PRZESTRONNIE  

– W ofercie apartamenty od 30 m2 do  
95 m2 (na ostatnich kondygnacjach soft 
lofty) z tarasami na dachu, z zielonymi 
ogródkami przy lokalach parterowych i bal- 
konami do 25 m2. Do każdego lokalu przy- 
należna komórka lokatorska. DOGOD-
NA LOKALIZACJA I INFRASTRUKTURA 
 – 5 min. pieszo do stacji SKM i przestanków 
autobusowych, 10 min. do centrum Prusz-
kowa, 5 km do autostrady A2/S2. W bliskim  
sąsiedztwie liczne punkty usługowe oraz 
planowana budowa Galerii Handlowej.

Termin oddania inwestycji: IV kw. 2014 r.

2 pokoje – 43,05 m2:
• każdy pokój z wyjściem  

na taras
• możliwość wydzielenia  

kuchni
• przeszklona ściana  

w salonie
• doskonale  

zaprojektowana  
przestrzeń – wnęki  
na szafy

3 pokoje – 53,23 m2:
• dwie łazienki
• widna kuchnia  

z możliwością wydzielenia
• możliwość aranżacji jadalni
• duży, przestronny balkon

Pruszków

Ursus
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MAKBUD
ul. Nadarzyńska 77

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 77 95

makbud@makbud.pl
www.makbud.pl

OSIEDLE SPORTOWA II

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: info u dewelopera

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 75 do 140 m2

LICZBA PIĘTER: 2
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: info u dewelopera

Firma Makbud od wielu lat zajmuje się 
budową osiedli segmentów i bliźnia-

ków na terenie Grodziska Mazowieckiego. 
Prężnie rozwijające się miasto z doskona-
łym dojazdem do Warszawy (autostrada, 
pociąg, WKD) jest idealną propozycją dla 
osób pragnących poprawić swój komfort 
życia. Lokalizacje wszystkich inwestycji 
są dobierane pod kątem dostępności me-
diów miejskich (woda, prąd, gaz), szkół, 
przedszkoli, sklepów oraz dojazdu do 

ul. St. Staszica, Grodzisk Mazowiecki

pracy, szkoły lub Warszawy. Aktualnie 
mamy w ofercie ukończone bliźniaki przy 
ul. Reymonta, segmenty przy ul. Spor-
towej oraz realizujemy budowę osie-
dla Szczęsna II przy ul. Augustowskiej 
i osiedla przy ul. Na Laski. Zamknięte 
osiedle segmentów jednorodzinnych 
jest zlokalizowane w bezpośrednim są-
siedztwie centrum miasta oraz Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. 
Każdy segment posiada własny ogródek 

oraz miejsce parkingowe. Więcej infor-
macji znajdziecie Państwo na stronie 
www.makbud.pl lub w naszym biurze 
sprzedaży przy ul. Nadarzyńskiej 77. 
Warto także wspomnieć, że każdy klient, 
który zdecyduje się na zakup segmentu 
ma możliwość wprowadzenia indywidual-
nych zmian do projektu swojego domu. 
Bezczynszowe, przestronne domy, ideal-
ne lokalizacje, ciche, kameralne otocze-
nie to walory naszych osiedli.

Termin oddania inwestycji: oddane

Grodzisk
Mazowiecki

Ursus

ANNA 
SOŁTYSIAK

INWESTYCJE 
Zakupy najchętniej 
robimy w dużych 
galeriach handlowych. 
Dlaczego? Ponieważ
tu znajdujemy wszystkie 
potrzebne nam 
produkty – od usług, 
przez odzież i produkty 
spożywcze, aż po 
rozrywkę. 

Jest jednak problem, gdyż 
większość tego typu skle-
pów znajduje się w sto-

licy. Ale sytuacja powoli ulega 
zmianie. 

Jeszcze kilka lat temu du-
że kompleksy handlowe by-
ły w Polsce nowością. Wielkie 
centra handlowe, np. w Jan-
kach, przeżywały najazdy klien-
tów. W jednym miejscu można 
było nabyć odzież, zjeść obiad, 
wybrać się do kina a następnie 
zrobić zakupy spożywcze w hi-
permarkecie. Dziś galerii handlo-
wych jest więcej, łatwo również do 
nich dojechać. W samej Warsza-
wie takich punktów znajduje się 
kilkanaście i chyba każdy może 
wymienić nazwy największych. 
Mieszkańcy podwarszawskich 
miejscowości nie chcą już jednak 

Na zakupy najlepiej do galerii handlowych

jeździć do stolicy na zakupy. Wo-
lą, by galerie handlowe powstawa-
ły tuż obok. I tak się dzieje.  

Jako pierwsza w naszym regio-
nie zaczęła funkcjonować Galeria 
Brwinów. Na powierzchni ponad 
10 tys. mkw. znajdują się punk-
ty oferujące szereg usług i pro-
duktów. Znajdziemy tu sklepy 
z artykułami spożywczymi i ko-
smetycznymi, są butiki odzieżo-
we oraz sportowe. Nie brakuje 
również punktów sprzedających 
sprzęt AGD i RTV. Zmęczeni za-
kupami klienci mogą też zjeść 
smaczny obiad, odpocząć przy 
pysznej kawie i ciastku. 

Galerii doczekali się również 
mieszkańcy Podkowy Leśnej. Od 
maja działa tam Centrum Han-
dlowe „Galeria Podkowa”. Po-
wierzchnia centrum jest zbliżona 
do brwinowskiej galerii. Standar-
dowo największy lokal zajmu-
je tu sklep spożywczy. W galerii 
znajdują się również sklep oferu-
jący sprzęt elektroniczny, apteka, 
punkt z artykułami kosmetycz-
nymi i chemią, salon urody 
oraz butiki odzieżowe i z obu-
wiem. Na najmłodszych czeka
natomiast sala zabaw. 

W Grodzisku Mazowieckim 
również ma się pojawić galeria 

handlowa – przy ul. Sienkiewicza, 
w miejscu wyburzonych niedaw-
no kamienic. Galeria będzie kame-
ralna, jej elewacja ma nawiązywać 
stylistyką do znajdujących się w są-
siedztwie budynków. Na dwóch 
kondygnacjach i powierzchni 
5 tys. mkw. stworzona zostanie 
powierzchnia handlowa. Dodat-
kowo przewidziana jest budowa 
garażu podziemnego, w którym 
znajdzie się ok. 50 miejsc. Jeśli bu-
dowa ruszy wiosną przyszłego ro-
ku to jest szansa, że galeria zacznie 
działać w 2015 r.

Na swoją galerie czekają 
mieszkańcy Pruszkowa. Nic 

Kolejne dwa centra handlo-
we zaplanowano w ścisłym 
centrum Pruszkowa. Mowa tu 
o Manhattanie – czyli hybrydzie 
osiedla mieszkaniowego i cen-
trum handlowego. Centrum ma 
stanąć przy ul. Bolesława Pru-
sa. Na dwóch pierwszych kon-
dygnacjach usytuowane będą 
sklepy i butiki, a powyżej znaj-
dą się lokale mieszkalne. Kolejne 
centrum to Renoma, powsta-
nie w „sercu” Pruszkowa, czy-
li u zbiegu al. Wojska Polskiego 
i ul. Kościuszki. Oprócz cen-
trum handlowego znajdziemy tu
również strefę rozrywki.

dziwnego, bo w planach jest bu-
dowa aż trzech takich obiektów. 
Pierwszy z nich miałby stanąć 
przy ul. Sienkiewicza. Galeria 
choć zbudowana w nowocze-
snym stylu miałaby nawiązywać 
do historii terenu, na którym po-
wstanie. A trzeba pamiętać, że 
ma zostać zbudowana w miej-
scu pustostanów po dawnej 
Fabryce Obrabiarek „Mecha-
nicy”. W galerii obok punktów 
handlowych i usługowych naj-
prawdopodobniej powstanie 
też część rozrywkowo-sporto-
wa z kinem, salą zabaw dla dzie-
ci i salami sportowymi.

Centra handlowe już funkcjonują w Jankach, Brwinowie i Podkowie, a powstaną w Pruszkowie oraz Grodzisku

Mieszkanie dla Młodych podpisane
PROGRAM
Prezydent Bronisław 
Komorowski podpisał 
ustawę Mieszkanie dla 
Młodych. Zakłada ona 
pomoc państwa młodym 
osobom w zakupie 
pierwszego mieszkania 
lub domu z rynku 
pierwotnego.

Celem ustawy jest wsparcie osób 
do 35 roku życia. O dopłatę będą 
mogli się ubiegać też ci, które ku-
pią mieszkanie od dewelopera lub 
zbudują dom jednorodzinny. Po-
moc państwa będzie polegała na 
dofi nansowaniu wkładu własne-
go oraz spłacie części kredytu.

Warunki i zasady reguluje przy-
jętą pod koniec września przez 
Sejm ustawa. Zgodnie z nią ro-
dzina bezdzietna i singiel do-
staną od państwa 10 proc. ceny 
mieszkania. Jeśli rodzina lub oso-
ba samotna ma potomstwo, do-
fi nansowanie wyniesie 15 proc. 
Jeżeli w ciągu pięciu lat od zaku-
pu lokalu urodzi się trzecie bądź 
kolejne dziecko, to wówczas moż-
na będzie liczyć na dodatkowe 
5 proc. Warto podkreślić, że do-
płatą ma być objęte maksymal-
nie 50 mkw. mieszkania lub domu 
o powierzchni odpowiednio: do 
75 mkw. i 100 mkw. 

Nie sposób odnieść wrażenia, 
że ustawa promuje wielodziet-
ny model rodziny. Tym bardziej, 
iż w myśl jej przepisów rodzina 
z trójką dzieci będzie mogła ku-
pić mieszkanie lub dom na rynku 
pierwotnym o powierzchni więk-
szej o 10 mkw. niż przewiduje to 

MdM. Dofi nansowanie państwa 
dotyczyłoby 50 mkw. lokalu.

Na pomoc będą mogły liczyć też 
osoby budujące dom systemem 
gospodarczym. Owo wsparcie 
miałoby polegać na możliwości 
odzyskania części VAT za mate-
riały użyte do budowy. Zgodnie 
z ustawą, przyszłoroczne wydat-
ki na wyroby budowlane pono-
szone przez pozostałe osoby nie 
będą już podlegały częściowemu 
zwrotowi podatku VAT.

Program Mieszkanie dla 
Młodych ma ruszyć od stycz-
nia 2014 r. Jest do dobra wiado-
mość dla chcących skorzystać 
z oferty mieszkaniowej nie tyl-
ko w Pruszkowie, ale i okolicy. 
Wiele bowiem mieszkań ofero-
wanych do sprzedaży w tej czę-
ści województwa kwalifi kuje się 
do programu. Czy równie wiele 
osób pozytywnie przejdzie wery-
fi kację? To zależy od banków. Do 
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współpracy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego zgłosiło się 
12 placówek, za pośrednictwem 
których będą udzielane kredyty. 
BGK chce podpisać umowy z mi-
nimum 16 bankami.

Program MdM ma potrwać do 
2018 r. Niewykluczone, że zosta-
nie wydłużony. O tym zadecyduje 
rząd po ocenie jego skutków. Na 
pewno jednak wprowadzenie pro-
gramu będzie kosztowne. W przy-
szłym roku środki na MdM mają 
wynieść 600 mln zł, a w 2015 r. 
– 715 mln zł. W kolejnych latach 
sumy będą systematycznie rosły: 
w 2016 r. 730 mln zł, w 2017 r. 
746 mln zł, a w 2018 r. 762 mln zł. 

Warto podkreślić, że ustawa 
wprowadza też limity cenowe za 
metr kwadratowy mieszkania, 
które będzie mogło być objęte 
programem. Limity są publiko-
wane przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego.  (MAP) 

Nieruchomości Podwarszawskie

 Wizualizacja Centrum Manhattan
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 Centrum handlowe „Galeria Podkowa”
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K&K SP. Z O.O.
ul. Przeskok 3 m. 2

05-800 Pruszków
tel. 22 759 80 63
biuro@kkbud.pl
www.kkbud.pl

POLNA 5
ul. Polna 5, 05-800 Pruszków

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od  5 650 zł brutto z własnością w gruncie

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 37 do 75 m2

LICZBA PIĘTER: 4 kondygnacje nadziemne

CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: 30.000,00 zł brutto 
wraz z komórką lokatorską

I nwestycja przy ul. Polnej 5 w Pruszko-
wie, to czterokondygnacyjny budynek  
o podwyższonym standardzie z 24 loka-

lami mieszkalnymi o metrażach od 37 do 
75 m. oraz dwoma lokalami usługowymi. 
W garażu podziemnym zaprojektowane 
zostały miejsca postojowe oraz komórki 
lokatorskie, a na poziomie „0” miejsca 
postojowe do dyspozycji właścicieli lokali 

usługowych. Lokale oddawane będą do 
użytku w stanie deweloperskim( tynki 
gipsowe, szlichta na podłogach, drzwi 
antywłamaniowe zewnętrzne, instalacje 
sanitarne i elektryczne, instalacje telefo-
niczne, domofonowe, Internet, telewizja 
kablowa, liczniki na: wodę, prąd i ciepło 
– dla każdego lokalu liczniki indywidu-
alne, windy). 

Niewątpliwym atutem naszej inwestycji 
jest sprzedaż mieszkań wraz z własnością 
gruntu. Lokalizacja tej inwestycji (podobnie 
jak zakończonej niedawno inwestycji przy 
ul. Przeskok) gwarantuje bezpośrednie są-
siedztwo przedszkoli i szkół, parku, sklepów, 
kolejki WKD, urzędów oraz przychodni, 
a więc stanowi doskonałe miejsce dla 
wszystkich tych, którzy cenią swój czas.

Termin oddania inwestycji: Grudzień 2013

Polna M3 19
Nr. Mieszkania 19
Kondygnacja 3
Pow. Użytkowa (m2) 66,35
W tym
Przedpokój 12,81 m2

Łazienka 4,65 m2

Kuchnia 6,54 m2

Salon 19,48 m2

Sypialnia 11,29 m2

Pokój 11,58 m2

Balkon 10,57 m2

Polna M2 10
Nr. Mieszkania 10
Kondygnacja 2
Pow.  Użytkowa (m2) 44,82
W tym
Przedpokój 7,09 m2

Łazienka 4,08 m2

Pokój z aneksem 21,99 m2

Sypialnia 11,66 m2

Balkon 5,52 m2

Pruszków

Ursus

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od 3 820 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 56 do 130 m2

LICZBA PIĘTER: 4
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: 24 600

Twój Parzniew Miasto Ogród II to in-
westycja zlokalizowana przy ulicy 

Działkowej w Parzniewie koło Pruszkowa. 
Osiedle składa się z eleganckich cztero-
piętrowych budynków wyposażonych 
w windę z poziomu garaży. Oryginalna 
forma i kompozycja podkreśla wyjątko-
wość tej inwestycji. Hasło osiedla – Bli-
sko natury, blisko miasta, blisko siebie, 
doskonale oddaje jego charakter. Na 
szczególną uwagę zasługują wykorzy-
stane wysokiej jakości materiały budow-

lane i wykończeniowe. Na najwyższej 
kondygnacji tj. na IV piętrze przewidziano 
mieszkania dwupoziomowe z antresolą i 
panoramicznymi oknami. Twój Parzniew 
Miasto Ogród II jest nie tylko doskonałym 
miejscem do zamieszkania, ale także ze 
względu na bliskość natury – znakomi-
tym miejscem do wypoczynku. Położone 
z daleka od miejskiego gwaru i pośpiechu 
zaprasza do relaksu i aktywnego wypo-
czynku. Zaplecze edukacyjno – rekreacyj-
ne oraz usługowo handlowe jest dobrze 

rozwinięte, w pobliżu znajdują się skle-
py, apteka, poczta, kościół, przedszkola 
i szkoły, fitness oraz salon kosmetycz-
ny. Sąsiedztwo Warszawy gwarantuje 
szerokie spektrum rozrywek, wydarzeń 
kulturalnych, a także pozwala sprostać 
zawodowym wyzwaniom. Dzięki trasie S8 
wiodącej do stolicy łatwo i szybko można 
dotrzeć do jej Centrum. Niezmotoryzo-
wani zaś, mają komfort podróży dzięki 
bezpiecznej, monitorowanej szybkiej 
kolei podmiejskiej.

Termin oddania inwestycji: IV kw. 2012 r.

MIASTO OGRÓD II
ul. Działkowa, Pruszków/Parzniew

AGRO-MAN SP. Z O.O.
ul. Działkowa 85 lok. 2

05-805 Pruszków
tel. 22 759 96 96

sprzedaz@agorman.pl 
www.agroman.pl

Powierzchnia 
użytkowa: 71,22 m2:
1.  Pokój 21,61 m2

2. Pokój 12,31 m2

3. Pokój 11,22 m2

4. P.pokój 11,03 m2

5. Kuchnia 8,92 m2

6. Łazienka 4,57 m2

7.  WC 1,56 m2

Powierzchnia 
użytkowa: 56,15 m2:
1.  Pokój 21,52 m2

2. Pokój 12,31 m2

3. P. pokój 8,47 m2

4. Kuchnia 8,92 m2

5. Łazienka 4,93 m2

Pruszków

Ursus

Nieruchomości Podwarszawskie

 Centrum handlowe „Galeria Podkowa”
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Agro-man Sp. z o.o.
ul. Działkowa, 
Pruszków/Parzniew
tel. 22 759 96 96
www.agroman.pl
biuro@agroman.pl

Miasto 
Ogród II1

DWP Sp. z o.o.
ul. Radnych 9, 
Pruszków
tel. 503 101 353
www.dwp-development.pl
biuro@dwp-development.pl

Apartamenty
Radnych 9

ED Invest S.A.
ul. Nasturcji, 
Nowa Wola
tel. 22 671 69 38, 
         691 607 602
www.edinvest.pl
biuro@edinvest.pl

Osiedle 
Nasturcji

Golub GetHouse
ul. Bolesława Prusa 43,
Pruszków
tel. 22 729 03 13
www.oligopark.pl; 
www.golubgethouse.pl
biuro@golubgethouse.pl

Oligo Park

Jankowski Pulchny Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 
Pruszków
tel. 22 811 17 10
www.janpul.pl
u.polosak@janpul.pl

Nowe Miasto 
Pruszków

K&K Sp. z o.o.
ul. Polna 5, 
Pruszków
tel. 22 759 80 63
www.kkbud.pl
biuro@kkbud.pl

Polna 5

LongBridge
ul. Prusa 35, 
Pruszków
tel. 22 758 64 81
         608 512 223
www.longbridge.pl
sprzedaz@longbridge.pl

Osiedle 
Przy Pałacu

Makbud sc
ul. Staszica, 
Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 77 95
www.makbud.pl
makbud@makbud.pl

Osiedle 
Sportowa II

Podkarpacki BIS
ul. Dąbrowskiego 8, 
Piastów
tel. 22 863 58 11
www.powodzenie.com.pl
info@powodzenie.pl 

Willa 
Dąbrowskiego2 3 4 5 6 7 8 9

DWP 
– Apartamenty ˮRadnych 9ˮ
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 DWP SP. Z O.O.
ul. Rolna 193

05-830 Kajetany
tel. 503-101-353

biuro@dwp-development.pl
www.dwp-development.pl

APARTAMENTY „RADNYCH 9”

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: info u dewelopera

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 26,5 do 101 m2

LICZBA PIĘTER: 5
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: info u dewelopera

Apartamenty „Radnych 9” to kame-
ralny, nowoczesny, 5-piętrowy bu-

dynek mieszkalny zlokalizowany w sa-
mym sercu Pruszkowa.

Radnych 9, Pruszków

Głównymi atutami inwestycji są:
• bezpośrednie sąsiedztwo Parku 

T. Kościuszki, 
• podwyższony standard wykończenia,

• ścisłe centrum prężnie rozwijającego 
się miasta.

W obiekcie zostało zaprojektowanych pięć 
kondygnacji mieszkalnych, na których 
znajdują się apartamenty o powierzchni 
od 26,5 do 101 m2 oraz dwie kondygnacje 
garażowe, na których miejsce postojo-
we znajdzie 30 pojazdów (na parterze 
12 miejsc, 18 miejsc na „-1”).

Ulica Radnych to niewielka uliczka ma-
jąca swój początek przy głównej arterii 
Pruszkowa – Alei Wojska Polskiego, 
a zakończona wejściem do parku im. T. Koś-
ciuszki. W części ulicy Radnych, gdzie 
zlokalizowana jest inwestycja ruch samo-
chodowy ograniczony jest do minimum, 
co znacząco podnosi bezpieczeństwo 
mieszkańców i jednocześnie redukuje 
hałas. W pobliżu znajdują się: plac zabaw 
dla dzieci, wielofunkcyjne boisko sporto-
we, banki, poczta oraz placówki oświa-
towe, zdrowia i administracji publicznej. 
Apartamenty „Radnych 9” w Pruszkowie 
to przykład nowoczesnych możliwości 
architektonicznych, doskonałej jakości 
materiałów i wykonania. Składają się na 
to m.in. drewniane okna, cichobieżna win-
da, mechaniczna wentylacja, piaskowiec 
jako element wykończeniowy.

Termin oddania inwestycji: Pierwsza połowa lipca 2014 r.

Pruszków

Ursus

Nieruchomości Podwarszawskie

Podkarpacki BIS
ul. Dąbrowskiego 8, 
Piastów
tel. 22 863 58 11
www.powodzenie.com.pl
info@powodzenie.pl 

Willa 
Dąbrowskiego

Rosberg Management
ul. Niezapominajki, Milanówek
ul. Chopina, Milanówek
tel. 22 798 92 17
www.rosberg.pl
biuro@rosberg.pl

Piękne Domy
w Milanówku

Skarbiec TFI S.A.
ul. Warszawska 14, 
Milanówek
tel. 733 26 26 26
www.willagloria.pl
sprzedaz@resupport.pl

Willa Gloria

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
ul. Powstańców, 
Pruszków
tel. 22 440 74 25
smwola.com.pl
i.szara@smwola.com.pl

Wola Apartments 
Pruszków

Top Investment Sp. z o.o.
ul. 3go Maja, 
Grodzisk Mazowiecki
tel. 500 550 950
www.topinvestment.waw.pl
biuro@topinvestment.waw.pl

Os. 3-go Maja10 11 12 13
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Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

INWESTYCJE
Rynek nieruchomości 
w Polsce powoli wchodzi 
w fazę ożywienia. 
Jednak są takie rejony, 
gdzie inwestycje 
prowadzone przez 
fi rmy deweloperskie 
nie spowolniły. 
Należy do nich obszar 
pasma zachodnio-
warszawskiego.

O dobrej kondycji rynku 
nieruchomości w na-
szym regionie świadczy 

ilość prowadzonych inwesty-
cji. Przoduje Pruszków, gdzie 
w ostatnich latach powsta-
ło kilkanaście nowych osiedli 
mieszkaniowych. Do najlepiej 
rozpoznawanych należą te inwe-
stycje, które ulokowano głównie 
w centrum miasta. Zaliczyć do 
nich można osiedle Oligo Park 
wybudowane przez fi rmę Golub 
Get House. Ta inwestycja jest 
już zakończona, do sprzedaży 
pozostały już jedynie pojedyn-
cze mieszkania. Jeśli komuś nie 
udało się tam znaleźć odpowia-
dającego oczekiwaniom miesz-
kania, a nie chce rezygnować 

Budowlany boom w regionie trwa 
z dogodnej lokalizacji powi-
nien zapoznać się z ofertą fi rmy 
LongBridge, która po sąsiedz-
ku buduje osiedle „Przy Pałacu”. 
Obecnie trwa sprzedaż miesz-
kań z drugiego etapu, a kolejne 
są w przygotowaniu. 

i galeria handlowa. „Nowe Mia-
sto Pruszków”, bo o nim tu mowa, 
to sztandarowa inwestycja fi rmy 
Jankowski Pulchny.

Ciekawą propozycję ofe-
ruje AT Kompania Budowla-
na. Chodzi o kameralne osiedle 

trzypiętrowych budynków z win-
dami i podziemnymi garażami, 
czyli „Apartamenty Ożarow-
ska”. Choć inwestycja znajduje 
się w Ożarowie Mazowieckim to 
dojazd do Warszawy jest szybki 
i łatwy. Warto też podkreślić, że 

miejscowości powstaje „Kuźnia 
Piastowska”  –  nowoczesny bu-
dynek mieszkalny z przestrzenią 
użytkową, dwupoziomowym ga-
rażem. Każdy z oferowanych lo-
kali ma zaprojektowany balkon, 
loggię lub taras widokowy. 

Dla wymagających i poszuku-
jących większych metraży ideal-
ną ofertę segmentów ma firma 
Makbud. Inwestycja jest prowa-
dzona w Grodzisku Mazowiec-
kim pod nazwą „Osiedle Sportowa 
II”, a w propozycji są dwupozio-
mowe segmenty z ogrodami. To 
idealne miejsca dla osób prowa-
dzących aktywny tryb życia i jed-
nocześnie ceniących ciszę i spokój. 
Natomiast jeśli ktoś poszukuje du-
żych powierzchni mieszkalnych 
(ok. 200 mkw) powinien zwrócić 
uwagę na inwestycję Mars Inwest-
ment. Osiedle Polna23 znajduje 
się w Michałowicach, w spokojnej 
okolicy. W ofercie znajdują się lo-
kale mieszkalne w piętrowych do-
mach z poddaszem użytkowym 
oraz dużymi ogrodami.

Powyższe przykłady pokazu-
ją jak szeroką gamę mieszkań 
oferują deweloperzy. Inwesty-
cji w regionie jest tak dużo, że bez 
większych problemów można 
znaleźć lokal spełniający ocze-
kiwania i dostosowany do indy-
widualnych potrzeb.

w odległości zaledwie 7 km znaj-
duje się park narodowy. Jeśli za-
leży nam na znalezieniu nowego 
lokum jeszcze bliżej stolicy warto 
przyjrzeć się inwestycjom realizo-
wanym w Piastowie czy Micha-
łowicach. W pierwszej z tych 
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W ostatnich latach np. w Pruszkowie powstało kilkanaście nowych osiedli mieszkaniowych

Odwiedź WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
IMPREZY
Szukasz domu, 
mieszkania lub porady 
w w kwestii aranżacji 
wnętrz? Przydałaby ci 
się pomoc w zakresie 
doradztwa fi nansowego? 
To wszystko znajdziesz na 
WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie. 
Przyszłoroczne edycje 
imprezy odbędą się
w dniach 29 i 30 marca 
oraz 20 i 21 września.

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz to największa i najważ-
niejsza regionalna giełda nieru-
chomości na Mazowszu. Cztery 
pierwsze edycje imprezy zgroma-
dziły ponad 12 000 gości. Podczas 
najbliższych targów swoją ofer-
tę przedstawi kilkudziesięciu 

Większość wystawców przygo-
tuje promocyjne oferty, obowią-
zujące tylko w czasie imprezy. 
Goście będą mogli zapoznać się 
również z bogatą gamą usług do-
datkowych, m.in. wyposażenia 
i aranżacji wnętrz oraz doradz-
twa fi nansowego.

Dla gości imprezy przygoto-
wanych zostanie wiele atrakcji 
– m.in. konkurs z nagroda-
mi, targowy klub malucha pro-
wadzony przez brwinowskie 
przedszkole Tuptuś i kawiarnia 
targowa. Podczas imprezy bę-
dzie można skorzystać bezpłat-
nie z tablicy ogłoszeń oraz do-
radztwa fi nansowego. 

Nowością będzie również strefa 
MDM – Mieszkania dla młodych, 
w której nasi doradcy bezpłat-
nie udzielą wszelkich informacji 
o nowym programie rządowym.

Wszyscy goście otrzymają ka-
talog targowy prezentujący re-
gionalne oferty mieszkaniowe 
z rynku pierwotnego i wtórnego 
oraz mapę inwestycji mieszka-
niowych warszawskiego pasma 
zachodniego. Odwiedzający tar-
gi będą mieli okazję zobaczyć, jak 
zmieni się ich sąsiedztwo w przy-
szłości. W specjalnej strefi e znaj-
dą się stoiska samorządowe, gdzie 
gminy przedstawią plany inwesty-
cyjne na najbliższe lata.

Targi WPR Nieruchomości 
i Wnętrz są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp jest wolny. Odby-
wają się pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego.  

Bo
lo

 s
ko

C
zy

la
s

Kolejne edycje targów 
odbędą się w dniach 
29 i 30 marca oraz 
20 i 21 września 
przyszłego roku 

wystawców – deweloperów, sa-
morządów, banków, doradców 
fi nansowych, pośredników w ob-
rocie nieruchomościami oraz fi rm 
z branż związanych z aranżacją 
wnętrz. Na targach zaprezento-
wane zostaną zarówno inwestycje 
rynku pierwotnego, jak i wtórnego. 

Wiele osób zdecydowało się 
kupić mieszkanie na pograniczu 
Pruszkowa i Parzniewa, gdzie po-
wstało osiedle „Twój Parzniew 
Miasto-Ogród” fi rmy Agroman. 
W planach są również kolejne in-
westycje – przy ul. Sienkiewicza 
powstanie nie tylko osiedle, ale 

Wiele osób 
zdecydowało się 
kupić mieszkanie 
na pograniczu 
Pruszkowa 
i Parzniewa, gdzie 
powstało osiedle 
„Twój Parzniew 
Miasto-Ogród” 
firmy Agroman

Nieruchomości Podwarszawskie
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SKARBIEC TFI S.A. 
Sprzedaż prowadzi agencja 

nieruchomości Real Estate Support
ul. Niecała 10/2

05-800 Pruszków
tel. 733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.willagloria.pl

WILLA GLORIA
ul. Warszawska 14, 05-822 Milanówek

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od 4 499 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 50 do 160 m2

LICZBA PIĘTER: 2
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: 9 999 zł

Willa Gloria to piękna, zabytkowa 
kamienica w spokojnej części 
miasta-ogrodu Milanówka. 

Budynek, którego historia sięga 1929 
roku, został gruntownie odrestaurowany 
w 2012 roku. Willa Gloria to miejsce 
dla osób wrażliwych na ponadczasową 
architekturę, ceniących prywatność 
i kameralny charakter budynku. W in-
westycji znajduje się 10 apartamentów 
o pow. od 50 do 160 mkw, usytuowanych 
na trzech kondygnacjach. Wysokie, ja-

sne wnętrza dają  poczucie przestrze-
ni. Ogrody zimowe pozwolą przyszłym 
mieszkańcom delektować się światłem 
i zielenią przez cały rok. Wysoka jakość 
materiałów, duże, drewniane okna, insta-
lacja telewizyjna i telefoniczna pozwolą 
mieszkać wygodnie i komfortowo. Do 
każdego lokalu przynależy garaż i ko-
mórka lokatorska. 

Willa Gloria położona jest w spokojnej 
części Milanówka, ok. 1 km od centrum 

miasta. W bliskiej odległości znajduje 
się szkoła, przedszkole, sklepy i miej-
sca użyteczności publicznej. Bliskość 
dworca kolejowego gwarantuje sprawne 
połączenie komunikacyjne z Warszawą 
i pobliskimi miejscowościami. 

Inwestorem jest City Living Polska Sp. 
z o.o. 5SKA, spółka celowa funduszu 
zarządzanego przez SKARBIEC TFI SA, 
licencjonowaną instytucję finansową 
działającą na polskim rynku od 1997 roku.

Termin oddania inwestycji: Gotowa

Lokal  nr 8
Powierzchnia: 50,45m2    

Lokal  nr 1
Powierzchnia: 70,15 m2

Milanówek

Ursus

Nieruchomości Podwarszawskie
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TOP INVESTMENT SP. Z O.O.
ul. Radiowa 16

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 500 550 950

biuro@topinvestment.waw.pl
www.topinvestment.waw.pl

OSIEDLE 3-GO MAJA 

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: 3 600 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 92 do 99 m2

LICZBA PIĘTER: 2
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: w cenie

3-go Maja, Grodzisk Mazowiecki

Termin oddania inwestycji: I etap – grudzień 2013r., II etap – grudzień 2014r.

Firma Top Investment powstała w lutym 
2006 roku. Dzisiaj w wybudowanych 

przez fi rmę osiedlach mieszka już blisko 
100 zadowolonych rodzin.
Jedną z prowadzonych obecnie inwesty-
cji, jest kameralne i nowoczesne osiedle 
segmentów w Grodzisku Mazowieckim. 
Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku jest 
obecnie w końcowej fazie. I etap zostanie 
oddany do użytku w grudniu tego roku. Dwu-
kondygnacyjne segmenty zaprojektowane 

są w nowoczesnej stylistyce. Postawiono 
tu na prostotę i funkcjonalność, zadbano 
również o wygodę i ekonomię użytkowa-
nia, czego przykładem może być instalacja 
kotłów kondensacyjnych c.o. i c.w. Metraże 
kształtują się od 92 do 99 m2. Dużym atutem 
jest wliczenie w koszt segmentu miejsca 
postojowego dla dwóch aut. Na osiedlu pla-
nowane jest także wybudowanie czterolo-
kalowego apartamentowca z mieszkaniami 
o powierzchni 48 i 62 m2, wyposażonymi we 

własne ogródki. Dogodna lokalizacja, łatwy 
dojazd do centrum Grodziska, bliskość szko-
ły, przedszkoli, sklepów i Parku Skarbków 
– ulubionego miejsca wypoczynku wszyst-
kich Grodziszcza, to najważniejsze zalety 
inwestycji. Osiedle 3 Maja to idealny dom 
dla wszystkich, którzy cenią sobie spokój bez 
konieczności rezygnacji z udogodnień życia 
blisko centrum miasta. Lokalizacja osiedla 
zapewnia doskonały dojazd do Warszawy 
(Kolej PKP i KM, WKD, autostrada). 

Grodzisk
Mazowiecki

Ursus

PODKARPACKI BIS
ul. Dąbrowskiego 8

05-820 Piastów 
tel. 608 180 955, 22 863 58 11

adam@powodzenie.pl
www.dabrowskiego.powodzenie.pl

WILLA DĄBROWSKIEGO
Ul. Dąbrowskiego 8, Piastów

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od 5 888 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 28 do 67 m2

LICZBA PIĘTER: 3
CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: 25 000 zł  / 29 000 zł

10lokali mieszkaniowych od 28m2 

do 67m2, klatki wykończone 
w granicie, stolarka okienna 

drewniana fi rmy Sokółka, garaż zamknięty 
– stanowiska parkingowe niezależna „mul-
ti – parking” fi rmy Klaus, przestronne komór-
ki lokatorskie, nowoczesna winda obsługu-
jąca wszystkie piętra oraz garaż, dachówka 

na dachu, kameralny budynek wykończony 
w najwyższym standardzie, wkomponowa-
ny w istniejącą zieleń. Inwestycja znajduje 
się w centrum Piastowa. W okolicy szkoły, 
przedszkola, sklepy spożywcze, super-
markety, kościół, doskonała komunikacja 
z Warszawą i Pruszkowem, niedaleko 
stacja PKP i węzeł Konotopa.

Projekt: Marek Boretti – czołowy amery-
kański architekt.

Termin oddania inwestycji: Listopad 2013

Mieszkanie nr 3
Kondygnacja 1 piętro
2 Pow. użytkowa 67,25 m
2 Pow. loggi 5,23 m
 
3/1 hall 5,22 m2

3/2 wc 2,60 m2

3/3 kuchnia 6,95 m2

3/4 p. dzienny 18,42 m2

3/5 hall 3,91 m2

3/6 garderoba 3,44 m2

3/7 sypialnia 9,72 m2

3/8 sypialnia 11,50 m2

3/9 łazienka 5,49 m2

3/10 logia 2,96 m2

3/11 logia 2,27 m2

Mieszkanie nr 8 
Kondygnacja 2 piętro
2 Pow. użytkowa 45,15 m

8/1 hall 5,89 m2

8/2 łazienka 5,19 m2

8/3 p. dzienny + aneks 19,37 m2

8/4 sypialnia 11,49 m2

8/5 garderoba 3,21 m2

Piastów

Ursus

Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

Mieszkanie 38 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Ładne, rozkładowe, po 
remoncie mieszkanie na Os. Jedwabnik, 
2 pokoje 15 i 9 mkw, balkon, piwnica.  
Niski czynsz. Cicha i spokojna okolica.

Lokal użytkowy  
55 mkw 
Pruszków
WYNAJEM   Nowy lokal usługowo-
handlowy,  parter, duże witryny, wejście 
od ulicy, klimatyzacja, super lokalizacja. 

Mieszkanie 73 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 72,97 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

3500 PLN netto /mc

Poszukujemy dla naszych klientów
 

mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 
współpracy.  Zadzwoń: 733 26 26 26

Działka budowlana  
1215 mkw 
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Piękna działka 1215 mkw.  
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji.

325 PLN/mkw 1 350 000 PLN

Dom 300 mkw 
działka 1400 mkw 
Podkowa Leśna
SPRZEDAŻ   Interesujący dom,wysoki 
standard,6 pokoi, kuchnia, jadalnia,  
3 łazienki, garaż, piwnica.Przepiękna 
działka o charakterze leśno -parkowym.

Działka budowlana 
6922 mkw
Nieborów
SPRZEDAŻ   Ładna działka, 70 km od 
W-wy, 9 km od Łowicza, 4 od autostrady 
A2, w urokliwej miejscowości Nieborów. 
Dookoła zabudowa jednorodzinna.  

nowa agencja nieruchomości

Nieruchomości Podwarszawskie
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 8.10.2013 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 22.02.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem 
z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy.”
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
zawiadamia się, iż w dniu 24.10.2013 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, 
postanowieniem z dnia 24.10.2013 r., Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego. 
Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Michałowice: obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 174, 175, 261/1, 264/1, 266/1, 267/1, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/2, 271/3, 273/1, 273/2, 274/1, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 278, 279/1, 281, 
283, 285, 287/2, 287/3, 289/2, 291/2, 292/2, 293/1, 294/1, 295/1, 295/2, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 90/1, 91/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 106/1, 109/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120, 
124/1, 125/1, 128/1, 129, 130/1, 131, 132/1, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 219/3, 219/4, 219/5, 259, 260, 261, 262, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 209/1, 
259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 332/1, 383/3, 384/2, 385/9,
gmina Raszyn: obręb 12 – Puchały, działki nr ew.: 9/2, 10/1, 11/1, 13/1, 14/1, 239/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 21/3, 22/3, 23/1, 26/3, 26/4, 27/3, 27/4, 28/3, 220, 31/4, 31/5, 55/6, 63/2, 64/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 
69/1, 69/2, 70, 71/1, 72/1, 74/1, 75/1, 76/3, 77/1, 80/1, 81/1, 92/1, 94/1, 95/2, 97/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108, 110/4, 110/5, 110/9, 110/10, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 
116/1, 117/1, 118, 119/1, 230/3, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 157/1, 157/2, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/2, 164/5, 164/6, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 166/2, 168/1, 168/2, 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 
172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 175/1, 241/1, 178/3, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  73/5, 73/7, 77/2, 78/2, 79/6, 82/17, 82/18, 82/22, 83/1, 84/3, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 89/2, 90/2, 90/3, 182/12, 183/14, 
183/16, 91/3, 91/4, 94/1, 154/2, 161/3, 161/4, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 107/6, 107/8, 107/9, 107/11, 108/1, 109, 110/2, 117/2, 118/2, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 106/12, 1/1, 2/1, 3/1, 4/3, 4/5, 6/3, 7/1, 8/1, 10/1, 108/1, 
109/1, 110/7, 356/9, 115/2, 116/1, 117/2, 129/1, 130/1, 133/4, 133/7, 133/9, 136/7, 136/9, 136/13, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 143, 144, 145, 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 
152/2, 153/1, 154/1, 154/2, 155/3, 155/5, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162/1, 162/2, 163/1, 354, 201/4, 202/4, 203/5, 204/2, 205/1, 208/2, 210/2, 213/3, 223/1, 228/7, 229/2, 231/2, 235/7, 235/9, 243/5, 
245/5, 246/2, 246/3, 247/5, 247/7, 248/7, 248/9, 248/11, 249/1, 251/2, 252/5, 255/2, 255/3, 256/4, 256/6, 256/8, 258/2, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.: 70/1, 380, 2, 3/1, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7, 8/1, 8/2, 9/4, 
9/6, 9/8, 9/9, 9/11, 11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/3, 19/5, 19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 23/1, 23/2, 23/3, 25/3, 25/4, 26/3, 27/1, 28/1, 30/1, 31/3, 32/2, 34/1, 35/1, 36/1, 
37/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 72/3, 72/7, 72/9, 72/11, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 78/1, 79/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88, 90/1, 91/1, 46/4, 47/7, 49/7, 50/4,
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.: 1010, 96/1, 403/1, 404/1, 537/3, 538, 540/1, 544/1, 544/2, 545/1, 546, 547, 549, 550/1, 570/3, 642/1, 643/1, 644/1, 645/6, 646, 647/7, 648, 650/10, 650/13, 653, 654/1, 655/1, 
655/3, 656/1, 660/1, 661/1, 662/1, 663, 664, 669/1, 670/1, 673/1, 684/1, 684/3, 685, 746/1, 747, 748/2, 749/1, 774/1, 775/7, 775/9, 776/1, 778/6, 778/8, 778/9, 778/11, 778/12, 779/1, 779/3, 780, 782/1, 783/1, 786/1, 787/1, 788/3, 
789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/3, 792/1, 792/3, 793/1, 794/1, 795/1, 796/1, 798/1, 851/1, 858, 878/1, 879/1, 880/3, 880/5, 881/5, 882/1, 883/1, 884/1, 885/1, 886, 887/1, 957/4, 957/6, 958/1, 987/1, 989/1, 990/1, 992/1, 994/3, 996/4, 
996/5, 997/1, 1003/1, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 819/1, 780/1, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/1
- w istniejącym pasie drogowym (nabyte przez zarządcę drogi na mocy ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 72/2013 z dnia 22.02.2013 r., znak: WIŚ-II.7920.1.542.2012.AM):
gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.:172/4, 192/5, 173, 262/3,288/4, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 123, 220/1, 22/3, 107/1, 115/3,  137/3, 192/3, obręb 15 – Sokołów, działki nr ew.:  210/1, 262, 
385/3,  258/1, 333/5. 
gmina Raszyn, obręb 13 - Raszyn 01, działki nr ew.: 77/5, 77/6, 83/3, 84/5, 88/7, 89/3, 1306/1, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/3, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  24/1, 213/1, 25/1, 238/4, 215/1, 12/3, 19/3, 211/23,  55/8, 
65/4, 65/5, 73/3, 78/3, 79/3, 82/3, 212/23, 93/3, 98/5, 110/12, 111/5, 111/6, 120/5, 158/4, 158/5, 163/5, 164/8, 167/4, 167/5, 174/11, 174/13, 174/15, 238/8, 177/5, 181/4, 182/3, 183/7,  obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  154/5, 
154/4, 96/7, 96/11, 165, 107/13, 155/5, 155/6, 156/3, 79/4, 82/26, 82/24, 82/28, 82/30, 84/7, 85/3, 88/8, 88/9, 96/15, 151/5, 151/6, 152/3, 121/2, 148/4, obręb 6 – Janki, działki nr ew.:  111/5, 356/7, 147/4, 147/7, 147/9, 147/10, 212, 
213/1, 5/7, 132/13, 132/11, 135/16, 135/12, 135/13, 136/15, 140/19, 140/21, 140/22, 140/23, 140/26, 140/27, 141/5, 146/3, 156/6, 156/7, 156/8, 157/5, 157/6, 68/4, 224/6, 239/4, 250/4, 252/9,  obręb 18 - Sękocin Stary, działki  
nr ew.:  1, 24/1, 24/2, 44/1, 67/2, 68, 69, 71/2, 80/1, 92/1, 382/1, 394/1, 395/1, 10/3, 12/3, 13/4, 25/9, 26/9, 26/10,  132/4, 358/23, 361/8, 381/3, gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr:  402/1, 407/1, 534/8, 548, 629/2, 647/2, 
665, 666, 678/5, 679/1, 680/1, 775/5, 775/6, 810, 856/2, 995/1, 399/3, 409/13, 468/3, 536/3,  537/7, 539/3, 569/3, 629/5, 639/3, 640/3, 649/5, 650/14, 650/15, 650/16,  668/3, 674/3, 675/3, 676/3, 683/3, 748/4, 752/3, 777/3, 778/16, 
781/3, 788/8, 788/9, 881/7, 961/4, 962/4, 988/3, 991/3, 1001/3, 1006/3, obręb 1 – Nadarzyn, działki nr: 2096, 799/3, 2014/3, 2023/3, 2092/3, 2093/3, 2094/3, 2095/3, obręb 16 – Walendów, działki nr ew.: 92, 97/1, 99/1, 90/6,
- w projektowanym pasie drogowym, nie podlegających przejęciu, stanowiące tereny wód płynących:
gmina Michałowice, obręb 6 - Michałowice Wieś, działka nr ew.:  263
gmina Raszyn, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.: 21/1, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.: 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 31/3
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działka nr ew.: 1002/1, obręb 16 – Walendów, działka nr ew.: 98/1.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), 
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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RYNEK
Deweloperzy mówią o prawdziwej 
hossie w liczbie i wartości transak-
cji dotyczących nieruchomości na 
rynku pierwotnym i wtórnym. Wy-
niki rosną i wiele wskazuje na to, że 
2014 r. będzie rekordowy w sprzeda-
ży mieszkań. Od 50 proc. do nawet… 
200 proc. – taki wzrost sprzedaży 

w zeszłym miesiącu w stosunku do 
października ubiegłego roku dekla-
rują fi rmy deweloperskie i nic nie 
wskazuje na to, żeby passa mia-
ła zostać przerwana. W opubliko-
wanym przez GUS raporcie wynika, 
że chociaż spadały ceny mieszkań 
deweloperskich, to jednak średnia 

wartość sprzedawanych lokali 
mieszkalnych wzrosła w całym 
kraju o 2,2 proc., do 212,5 tys. zł. 
Średnia cena mieszkania w mia-
stach powiatowych obniżyła się 
o 0,7 proc. – do 252,4 tys. zł, a po-
za granicami miast podskoczyła aż 
o 25,2 proc. – do 170 tys. zł. (MAP)

Następuje wzrost sprzedaży 
mieszkań. Czy będzie rekord?

ADAM 
FABISIEWICZ

INWESTYCJA
Planowany na drugą 
połowę 2012 r. start 
budowy biurowca przy 
ul. Staszica w Pruszkowie 
nastąpi najwcześniej 
w 2014 r. Powód? 
Problemy formalne 
i fi nansowe. 

Firma Sekwencja, realiza-
tor inwestycji, informuje, 
że prace ruszą na począt-

ku przyszłego roku.
Obiekt ma łączyć funkcje no-

woczesnego biurowca, serwe-
rowni dla usług świadczonych 
na zasadzie chmury obliczenio-
wej (cloud computing), multime-
dialnego showroomu z salami do 
prezentacji usług oraz centrum 
konferencyjnego. Ma też speł-
niać wszelkie normy ekologicz-
ne. Ponadto biurowiec zostanie 

Budowa biurowca przy Staszica z kłopotami
wyposażony w instalacje zapew-
niające racjonalne odzyskiwanie 
energii (np. ciepło wytwarzane 
przez serwery będzie wykorzy-
stywane do ogrzewania budyn-
ku i wody w kranach). 

Firma Sekwencja chce postawić 
biurowiec w latach 2014–2015, 
budowa miała się rozpocząć już 
w 2012 r., ale... – Z przyczyn pro-
ceduralnych i finansowych nie 
mogliśmy rozpocząć inwestycji 
jeszcze w 2012 r. Występowały 
problemy z uzyskaniem odpo-
wiednich pozwoleń na budowę 
i uzgodnień z tym związanych. Do-
datkowo mieliśmy pewne trudno-
ści z zabezpieczeniem funduszy 
na tę inwestycję. Na dziś wiemy, 
że otrzymaliśmy 50-procentowe 
dofi nansowanie unijne w wyso-
kości prawie 3,5 mln zł, a drugie 
tyle musieliśmy zgromadzić we 
własnym zakresie, aby zrealizo-
wać pierwszy, większy etap projek-
tu – mówi Julia Boskirska z fi rmy 
Sekwencja. – Staramy się także 

kondygnacyjny budynek. Ze 
wszystkich funkcji biurowca bę-
dą mogły korzystać małe i średnie 
fi rmy zrzeszone w Alternatyw-
nym Klastrze Teleinformatycz-
nym, czyli grupie fi rm, które łączą 
swoje siły, by lepiej konkurować 
na rynku z gigantami w branży. 
Członkowie Klastra będą mogli 
przechowywać dane na serwe-
rach zainstalowanych w budynku
bez obaw o ich bezpieczeństwo. 

W salach multimedialnych 
będą się odbywały prezenta-
cje dla klientów i dziennikarzy,
a w sali konferencyjnej firmy 
mają współpracować przy two-
rzeniu ofert oraz wymieniać się 
doświadczeniami. Przedsię-
biorstwa Klastra wynajmą po-
mieszczenia w nowym biurowcu 
za darmo, zaś inne fi rmy odpłat-
nie. – Przeznaczenie budynku 
będzie takie, jak zakładaliśmy. 
O szczegółach będziemy mó-
wić, gdy obiekt powstanie – za-
znacza Boskirska. 

pozyskać środki od zewnętrznych 
inwestorów, aby móc zrealizować 
drugą część inwestycji Wszystkie 
te czynniki wpłynęły na przesu-
nięcie terminu rozpoczęcia bu-
dowy– dodaje.

Przedstawiciele inwestora za-
pewniają, że budowa powinna 
wystartować w 2014 r. – Na po-
czątku przyszłego roku chcemy 
rozpocząć działania budowla-
ne, które będziemy realizować 
zgodnie z założeniami już wcze-
śniej przyjętego projektu archi-
tektonicznego. Zakres inwestycji 
nie ulegnie zasadniczej zmianie. 
W założeniu budynek w całości 
chcielibyśmy wykonać w 2015 r. 
Wiele jednak w tej kwestii zale-
ży od wysokości kosztów. Na tę 
chwilę szacujemy że inwestycja 
pochłonie ok. 10 mln zł, z czego 
siedem kosztować ma budowa 
pierwszej części obiektu – wy-
jaśnia Julia Boskirska.

Zgodnie z założeniem realiza-
tora projektu powstanie pięcio-
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Inwestor chce postawić budynek do 2015 r. Prace powinny ruszyć na początku przyszłego roku
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodzisk Mazowiecki 
to kolejna gmina 
w naszym regionie, 
w której podjęto decyzję 
o wprowadzeniu budżetu 
obywatelskiego. 

– Chcemy, żeby mieszkańcy sami 
przesądzili o tym, jakie inwestycje 

Budżet trafi  w ręce mieszkańców gminy
będą im potrzebne – mówi bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Budżet obywatelski to nic 
innego, jak oddanie części do-
chodów gminy w ręce miesz-
kańców. Wybrane przez nich 
projekty zostaną zrealizowane. 
Taki pomysł od kilku lat funkcjo-
nuje już w niektórych miastach 
Polski (głównie największych) 

i, zdaniem wielu, doskonale się 
sprawdza. Jako pierwsza w na-
szym regionie na wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego zdecydo-
wała się gmina Błonie. Jej śladem 
chce iść Grodzisk Mazowiecki. – 
Najpierw podzielimy miasto na 
dzielnice. Potem będziemy spoty-
kać się z mieszkańcami poszcze-
gólnych obszarów podczas zebrań 

i pytać ich, na co przeznaczyć przy-
dzieloną dla danej dzielnicy kwotę 
pieniędzy – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska. 
Zaznacza, że budżet obywatelski 
już funkcjonuje w gminie, którą 
zarządza – na terenach wiejskich 
jako fundusz sołecki. 

– Podobnie będzie w mieście. 
Według wstępnych szacunków, 

na każdego mieszkańca zostanie 
przeznaczona kwota w wysokości 
około 20 zł. W przypadku os. Ko-
pernik będzie do rozdysponowa-
nia około 140-150 tys. zł. Sądzę, że 
w przyszłości ta kwota będzie się 
zwiększać. Na razie na cały obszar 
miejski przeznaczamy 500 tys. zł 
i niech to mieszkańcy zadecydują, 
na co je wydać – mówi burmistrz. 

Grodziszczanie będą mogli 
przesądzić o tym, czy pieniądze 
z budżetu obywatelskiego prze-
znaczyć na poprawę infrastruktu-
ry drogowej, większą ilość ścieżek 
rowerowych, czy może na im-
prezy integracyjne lub sportowe. 
Propozycja, która zyska najwię-
cej głosów, zostanie przez władze 
gminy zrealizowana.  (KG)

PRUSZKÓW
Nietypowa 
ekspozycja przy 
ul. Przejazdowej 
w Pruszkowie. 
Na terenie Skupu 
Złomu „Przy Czołgu” 
uwagę zwracają stalowe 
rzeźby znanych 
z fi lmów science-fi ction 
– Obcego i Predatora.

Skup przy Przejazdowej 17 wcze-
śniej przyciągał gości za sprawą 
sprowadzenia do Pruszkowa 

Obcy i Predator pojawili się przy Przejazdowej
czołgu T55, który nawiązuje do 
historii, gdy jednym z symboli 
miasta był tank stojący przy al. 
Wojska Polskiego. Firma pro-
muje się też poprzez organizację 
pikników z licznymi atrakcjami.

Ostatnio złomowiska przy uli-
cy Przejazdowej „bronią” stalowe 
rzeźby Obcego i Predatora. – Zo-
stały wykonane przez naszego ar-
tystę całkowicie ze złomu. Jest to 
początek naszej przygody z wypro-
wadzeniem takich rzeźb na rynek 
Polski i wschodni – mówi Mariusz 
Olejnik, właściciel Skupu Złomu 

„Przy Czołgu”. – Budowa takich 
postaci, które obecnie mamy na te-
renie trwa od półtora do czterech 

miesięcy. Wszystko zależy od do-
stępności części. Niedługo będą 
też meble wykonane w tej tech-
nologii – dodaje.

Przedmioty nie tylko będzie 
można oglądać, ale także je ku-
pić. – Po Nowym Roku ruszamy 
ze sprzedażą takich rzeźb i mebli. 
Jest to dość ekscentryczna zaba-
wa dla osób z grubszym portfe-
lem. Klienci, którzy będą chcieli 
je kupić z pewnością chcą się wy-
różnić. Konkretnych cen jesz-
cze nie ustaliliśmy – zaznacza 
Mariusz Olejnik.  (DP)

NADARZYN
Do końca kwietnia przyszłego ro-
ku w znacznie lepszym stanie niż 
obecnie mają być trzy drogi w gmi-
nie Nadarzyn. Ogłoszono przetarg 
na 700-metrowy odcinek drogi 
gminnej nr 310345W w Parolach, 
120-metrowy fragment ul. Jeży-
nowej w Strzeniówce oraz odcinek 

o długości 320 metrów ulicy 
Turystycznej w Nadarzynie. 
Na powyższych drogach zostanie 
wykonany remont nawierzchni 
mineralno-bitumicznej. W ramach 
tej inwestycji wykonawca uzupeł-
ni również pobocza tłuczniem. 
Realizator robót zostanie ponadto 

zobowiązany do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu na 
czas prac. Niewykluczone, 
że okoliczni mieszkańcy będą 
musieli się liczyć z utrudnieniami. 
Wszystkie wymienione ulice 
mają zostać wyremontowane 
do 30 kwietnia 2014 roku. (DP)

Kolejne gminne drogi 
pójdą do remontu

PRUSZKÓW
Urzędnicy 
z pruszkowskiego 
magistratu 
mają problemy 
z przygotowywaniem 
planów 
zagospodarowania 
dla miasta. Kłopoty 
sprawiają uzgodnienia 
ważnych dla 
regionu inwestycji.

Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego (MPZP) 
to jedne z najważniejszych do-
kumentów planistycznych dla 
miasta. To w nich określane 
są szczegółowe warunki zabu-
dowy dla konkretnego terenu 
oraz jego przeznaczenie. Mó-
wiąc w skrócie: w MPZP można 
znaleźć informacje czy na da-
nym terenie powstanie szkoła, 
dom jednorodzinny, blok, punkt 
usługowy czy supermarket.

Przygotowanie i uchwalenie 
MPZP pochłania wiele czasu. 
Jednym z powodów takiej sy-
tuacji jest bowiem koniecz-
ność uzyskania uzgodnień 
z właścicielami terenów. Spra-
wia to często wiele kłopotów, 
o czym przekonali się urzęd-
nicy podczas prac nad planem 
jednego z obszarów Pruszko-
wa. – W 2011 r. została podjęta 
uchwała w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania MPZP dla 
Gąsina Przemysłowego. Pra-
ce nad tym planem są w toku. 
Jesteśmy już na etapie uzgod-
nień. W ich trakcie spotkaliśmy 
się z pewnymi kłopotami, któ-
re opóźniają prace nad planem 

– wyjaśniała na październiko-
wej sesji rady miasta Krystyna 
Sławińska, naczelnik Wydziału 
Architektury, Urbanistyki i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Chodzi tu 
o brak uzgodnień z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad co do przebiegu 
projektowanej, na zlecenie 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, drogi Paszko-
wianki – dodała.

Problem jednak w tym, że 
Paszkowianka jest projektowa-
na po raz kolejny, ponieważ po-
przednio planowany jej kształt 
został odrzucony. Protest zło-
żyli mieszkańcy Brwinowa 
i proces trzeba powtórzyć. 
Trasa jest jednak projektowana 
w tym samym korytarzu choć 
z niewielkimi przesunięciami. 

Co zatem w tej sytuacji mo-
gą zrobić urzędnicy, by proces 
planistyczny dla Gasina Prze-
mysłowego nie stanął w miej-
scu? – Prezydent postanowił 
podzielić ten plan na dwie czę-
ści. Jedna będzie mogła zostać 
uchwalona wcześniej, ponieważ 
jest bezkolizyjna i praktycznie 
wszystkie uzgodnienia do tej 
części już mamy. Jest to ob-
szar nr I (rejon ulic Przejazdo-
wa, Groblowa, Błońska i rzeka 
Utrata) położony bliżej zabu-
dowy mieszkaniowej. Obszar nr 
II byśmy zostawili do później-
szego procedowania, jest to te-
ren sąsiadujący z autostradą, na 
którym będzie przebiegać Pasz-
kowianka – zaznaczyła Krysty-
na Sławińska.  (AS)

Mają nieplanowane 
kłopoty z planem 

Tragedia 
przy ulicy 
Wróblewskiego
PRUSZKÓW
W budynku przy 
ul. Wróblewskiego 
w Pruszkowie 
5 listopada znaleziono 
zwłoki dwóch 
osób. Jedna z nich 
prawdopodobnie 
popełniła samobójstwo.

Wiadomość o tragedii otrzy-
maliśmy we wtorek. Policja 
nie chciała ujawniać szcze-
gółów, ale potwierdziła fakt 
znalezienia ciał.

Skontaktowaliśmy się więc 
z pruszkowską prokuraturą. 
– Na razie trudno powiedzieć 
co tam dokładnie się wydarzy-
ło – powiedział nam Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokura-
tora rejonowego w Pruszkowie. 
– Jedna z osób prawdopodo-
bobnie popełniła samobójstwo, 
przynajmniej tak to wyglądało, 
natomiast co do śmierci dru-
giej, nie wiadomo. Zarządzimy 
sekcję zwłok, która odbędzie 
się pod koniec tygodnia. Dopie-
ro po niej będziemy mogli coś 
więcej powiedzieć – zaznaczał.

Kim byli zmarli? – Osoby 
znalezione przy ulicy Wró-
blewskiego, to 58-letnia kobie-
ta i jej ponadtrzydziestoletni 
syn, który miał orzeczony sto-
pień niepełnosprawności 
– powiedział prok. Andrzej 
Zwoliński. Jak się dowiedzie-
liśmy w prokuraturze, przyczy-
ny zgonów powinniśmy poznać 
w najbliższy wtorek.  (DP) 

KAROLINA 
GONTARCZYK

REGION
Ogólnopolska sieć dróg 
płatnych viaTOLL ma 
się w tym kwartale 
powiekszyć o 463 km. 
Rozszerzenie przebiegnie 
w dwóch etapach 
i obejmie kolejno 343 
i 120 km autostrad 
oraz dróg ekspresowych, 
również w naszym 
regionie.

ViaTOLL to system, któ-
ry pozwala kierowcom 
wnosić opłaty za korzy-

stanie z dróg płatnych drogą elek-
troniczną. W Polsce funkcjonuje 
od 1 lipca 2011 roku i jest obo-
wiązkowy dla samochodów 
i zespołów pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 t. oraz autobusów. Zastąpił 
archaiczny, defi cytowy system 

System viaTOLL na drogach
System pozwala kierowcom wnosić opłaty drogą elektroniczną

winietowy. Od 2012 r. z via-
TOLL-u dobrowolnie mogą ko-
rzystać też kierowcy pozostałych 
pojazdów. Jest to alternatywa 
dla tradycyjnego (manualnego)
sposobu płatności. 

W ciągu dwóch lat funkcjono-
wania łączne wpływy wygene-
rowane przez system wyniosły 
ponad 1,85 mld zł. Wszystkie przy-
chody trafi ają na konto Krajowe-
go Funduszu Drogowego (KFD) 
i są przeznaczane na dalsze in-
westycje związane z rozbudową 
oraz modernizacją istniejącej in-
frastruktury drogowej w Polsce. 
Codziennie do KFD wpływa ok. 
3 mln zł. Koszty budowy i urucho-
mienia systemu, które wyniosły 
1,1 mld zł, zwróciły się już jesienią 
ubiegłego roku. Opłaty od kierow-
ców są ściągane ze skutecznością 
przekraczającą 99,9 proc.

Od 31 października system 
elektronicznego poboru opłat 
dla aut o masie powyżej 3,5 t jest 
rozszerzony o kolejne 343 km, 

m.in. autostradę A2 na odcinku 
węzeł Łódź Północ (dotychczaso-
wy węzeł Stryków I) – węzeł Ko-
notopa, a także autostradę A1na 
odcinku węzeł Kowal – węzeł Kut-
no Wschód (dotychczasowy wę-
zeł Kotliska), drogę ekspresową 
S7 na odcinku węzeł Olsztynek 
Zachód – węzeł Rączki i inne.

Drugi etap rozszerzenia wejdzie 
w życie 1 grudnia i obejmie ok. 120 
km tras, m.in. drogę ekspresową S2 
na odcinku węzeł Konotopa – wę-
zeł Puławska oraz S79 na odcinku 
węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł 
Marynarska. Pod koniec 2013 r. 
łączna sieć płatnych dróg w syste-
mie viaTOLL będzie liczyć ponad 
2,65 tys. km. Docelowo w 2018 r. 
ma ich być ok. 7 tys. km w całej 
Polsce. Każdorazowo plany ob-
jęcia opłatami nowych odcinków 
ogłaszane są za pomocą stosow-
nych rozporządzeń rządu.

Aktualną listę wszystkich płat-
nych odcinków można znaleźć 
na stronie viatoll.pl. 
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PRUSZKÓW
Społeczne Stowarzyszenie Forum 
Pruszków oraz Akademia Elfi k za-
praszają na kolejną projekcję fi lmu 
w ramach Pruszkowskiego Klubu Fil-
mowego. Tym razem będzie to obraz 
dla najmłodszych widzów. W trak-
cie spotkania (w Hotelu Comfort Biz-
nes) w niedzielę 17 listopada dzieci 

obejrzą fi lm animowany produkcji 
amerykańskiej z 2005 r. Obraz wyre-
żyserował w oryginale Frank Nissen, 
zaś za polski dubbing odpowiada Jo-
anna Wizmur. Film opowiada histo-
rię mieszkańców Stumilowego Lasu, 
których pewnego dnia budzą dziw-
ne odgłosy… Wstęp na seans jest 

darmowy. Dodatkowo dla każdego 
dziecka Hotel Comfort Biznes przy-
gotuje pyszny koktajl ze świeżych 
owoców. Po seansie chętni będą mo-
gli kupić posiłek ze specjalnego menu 
dla dzieci (ceny już od 5 zł). Patronat 
medialny nad PKF – Elfi k objęli Gaze-
ta WPR i portal WPR24.pl. (AF)

Pokaz amerykańskiego fi lmu
animowanego dla najmłodszych

PRUSZKÓW
Diamentowa, 
Instalatorów, Malwy, 
Pogodna – to tylko 
niektóre nazwy ulic, 
jakie ostatnio pojawiły 
się na mapie Pruszkowa. 
Miejscy radni chcą mieć 
jednak większy wpływ 
na miana dróg.

Wiele niezabudowanych dotąd 
terenów jest zasiedlanych, jed-
nak miejskie drogi przy których 
znajdują się działki, nie mają na-
zwy. Kłopot pojawia się, gdy na 
posesji stawiany jest dom. Do-
stawcy mediów wymagają bo-
wiem podania adresu odbiorcy. 
Bez określonej nazwy ulicy 
mnie można podpisać umo-
wy, a nawet się zameldować. 
W takiej sytuacji mieszkańcy 
muszą wystąpić do rady miej-
skiej z prośbą o nadanie mia-
na dla drogi. Często proponują 
swoje nazwy, a radni muszą się 
do tego odnieść. 

Radny Mariusz Deptuszewski 
uważa, że warto zastanowić się 
jednak nad usystematyzowaniem 
nazewnictwa. – Od dłuższego 
czasu opiniujemy i głosujemy 
uchwały dotyczące nazewnic-
twa i patronów dróg. Okazuje 
się, że wpływ rady miejskiej na 
te decyzje jest dość ograniczo-
ny. Bo mamy możliwość wybrać 
jednego patrona i to na skutek 
podpisów kilku osób. Rada nie 

ma innej możliwości, bo argu-
mentacja jest taka, że ktoś chce 
się zameldować, w związku z tym 
żeby uprościć i nie wstrzymywać 
tych procedur my musimy zająć 
stanowisko – podkreślał na paź-
dziernikowej sesji rady miasta. 

– Chciałbym przypomnieć, 
że został stworzony bank in-
formacji, gdzie możemy swo-
bodnie skorzystać z tego. 
Chciałem, żebyśmy w jakiś 
czytelny sposób rozstrzygnę-
li to, jak ma się to odbywać, by 
było to jasne dla nas i dla miesz-
kańców. Tak byśmy, jako rada, 
mieli wpływ na ład i porządek 
– dodawał Deptuszewski.

Jego wystąpienie nawiązywa-
ło m.in. do uchwały dotyczącej 
nadania nazwy ul. Malwy, któ-
rą radni przyjęli miesiąc temu. 
Wtedy radny Józef Moczuło 
zaproponował, by ulica nosiła 
miano Nadrzecznej. Również 
Czesław Porowski podkreślił, 
że w przyszłości droga ta będzie 
długa i może dojść do sytuacji, że 
każdy nowo powstały fragment 
będzie nosił inna nazwę.  (AS)

Chcą mieć wpływ 
na nazwy ulic

DOMINIK  
PIETRASZEK

MILANÓWEK
Milanowscy radni 
zdecydowali o 
przystąpieniu do 
sporządzenia nowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
w rejonie ulicy Ptasiej. 
Ma to pozwolić m.in. 
na zlikwidowanie 
znajdującej się tam 
betoniarni.

Jak tłumaczyła na ostat-
niej sesji rady miasta 
Milanówka Teresa Ma-

tuszewska-Gajewska, kierownik 
Referatu Geodezji i Gospodar-
ki Przestrzennej milanowskie-
go magistratu, zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego dla 
tego terenu jest spowodowana po-
przednią uchwałą w tej sprawie 
przyjętą w 2003 r. 

– Obecny plan był przygotowy-
wany według ustawy z 1994 roku. 
Ma on inne wytyczne i wskazania 
niż obecnie są wymagane – mówi-
ła Matuszewska-Gajewska. – Poza 
tym jest to jedyny na terenie Mi-
lanówka plan, który sankcjonu-
je południową obwodnicę, której 
rada miasta jest zdecydowanym 

Betoniarnia na cenzurowanym
Milanowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie sporządzenia nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscu i powiem szczerze, że nie 
widzę problemu jeżeli chodzi o ulicę 
Ptasią. Jest tam bardzo dobry do-
jazd. Istnieje też obawa, że po zmia-
nach powstanie tam wielkie osiedle 
szeregowców. Dziwi mnie również 
fakt, że proponuje się zmianę planu 
zagospodarowania w miejscu gdzie 
on już jest, a przecież jest jeszcze 
wiele miejsc w Milanówku gdzie 
planu nie ma wcale – mówiła.

W inny sposób do sporządze-
nia nowego planu terenu w rejonie 
ul. Ptasiej podchodził radny Karol 
Wójcik. – Te zmiany w planie oczy-
wiście nie mogą iść w kierunku za-
budowy wielorodzinnej. Na pewno 
nie chcę też na tym terenie beto-
niarni. Szukanie we wszystkim 
trzeciego dna i lękanie się wpro-
wadzania zmian spowoduje, że nic 
się nie zmieni. Zmiana planu mu-
si być mocno umotywowana i tak 
jest w tym przypadku. Oczywiście 
warto też zastanowić się nad pla-
nami zagospodarowania w innych 
częściach miasta, ale teraz trze-
ba zmienić ten wokół ul. Ptasiej. 
Dlatego zachęcam do głosowania 
za zmianą planu. Skończmy z tą 
wstrętną betoniarnią – podkreślił.

Ostatecznie radni większością 
głosów przyjęli uchwałę o przy-
stąpieniu do sporządzenia no-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie 
ulicy Ptasiej. 

przeciwnikiem. Plan zagospodaro-
wania województwa mazowieckie-
go jest aktualizowany i w nim nie 
ma tej obwodnicy. Gdy zostanie 
on zatwierdzony będziemy mie-
li pewność, że obwodnicy w tym 
miejscu nie będzie. Kolejnym po-
wodem jest brak możliwości re-
alizacji układu komunikacyjnego. 
Ul. Ptasia została w obecnym pla-
nie określona jako ulica osiedlowa 
przez co nie możemy prowadzić 
tam wywłaszczeń. Jeżeli zostanie 
ona drogą gminną wtedy będziemy 
mogli wydzielić działki pod nową 
drogę, o co wnosi wielu właścicie-
li okolicznych posesji – dodała.

Kolejnym tematem, o którym 
mówiła kierownik Matuszewska-
-Gajewska jest betoniarnia, zda-
niem mieszkańców uciązliwa. 
– Pozwolenie na budowę tej beto-
niarni miało taki niefortunny zapis, 

że będzie ważne do czasu budowy 
obwodnicy. A jeżeli ta nie powsta-
nie, to tej betoniarni w żaden sposób 
nie będziemy mogli zlikwidować. 
Niedawno były prowadzone roz-
mowy z właścicielem tej firmy, 
który jest ją skłonny przenieść się 
w inne miejsce, prawdopodobnie 
poza miasto. Chciałby jednak na 
swoim terenie mieć możliwość po-
stawienia zabudowy mieszkanio-
wej i w tym kierunku ten plan miał-
by być procedowany – zaznaczyła.

Randa Aleksandra Krystek mia-
ła wątpliwości, co do konieczności 
sporządzenia nowego planu. – Dzi-
wi argumentacja zawarta w uzasad-
nieniu. Z tą drogą nie ma problemu 
planistycznego, jest tylko prawny. 
I właśnie od tej strony trzeba się 
zastanowić, dlaczego nie można 
na niektórych działkach popro-
wadzić drogi. Poza tym byłam na 
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OGŁOSZENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Brwinowie informuje, że w dniu 26 listopada 2013r. 
(wtorek) w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 19 
odbędzie się przetarg ograniczony na sprzedaż następujących 
nieruchomości:
• o godz. 10:00 – prawo wieczystego użytkowania działki 

Nr. 4/2 o pow. 1581 m2 wraz z budynkiem handlowo-
usługowym o pow. 280 m2 położone w Brwinowie przy ul. 
Piłsudskiego 19 - cena wywoławcza 270 tys. zł

• o godz. 10:30 – działka Nr. 178/1 o powierzchni 2488 m2 
wraz z budynkiem usługowym położona w Podkowie Leśnej 
przy ulicy Słowiczej 13 - cena wywoławcza 950 tys. zł

• o godz. 11:00 – prawo wieczystego użytkowania działki Nr. 
10/3 o pow. 5189 m2 wraz z budynkami magazynowymi 
położona w Brwinowie przy ul. Składowej 10 - cena 
wywoławcza 1100 tys. zł

Przetarg odbędzie się z uwzględnieniem faktu, że budynki 
zajmowane są w tym dniu przez najemców. Umowy najmu 
zostały wypowiedziane, a skutki rozwiązania umów przejmuje 
kupujący. Koszty przeniesienia prawa własności ponosi 
kupujący.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są 
do złożenia wadium na konto PEKAO SA Pruszków Nr. 
15 1240 6380 1111 0000 5113 9966 lub w kasie spółdzielni  
w wysokości 5% ceny wywoławczej.
Postępowanie licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej.
Spółdzielnia zastrzega, że ma prawo odstąpienia od przetargu 
bez podania przyczyny.

BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
ogłasza

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu 
użytkowego stanowiącego własność  

miasta Podkowa Leśna
Charakterystyka lokalu: Pawilon handlowy o powierzchni 74,6 m 2 wraz działką  
o pow. 100 m2 przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej (działka nr ewid. 38 w obrębie 11, 
numer księgi wieczystej WA1G/00024716/4). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 
oświetleniową oraz w instalację wodno-kanalizacyjną.
Rodzaj działalności: Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży książek.
Okres najmu: powyżej 3 lat.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 1800 zł brutto (w tym VAT). Czynsz 
płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego 
w Podkowie Leśnej.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z formularzem ofertowym można pobierać 
bezpośrednio ze strony internetowej miasta www.bip.podkowalesna.pl w zakładce 
Budżet i przetargi. Wszelkie informacje będą udzielane także po numerem telefonu 
22 7592117 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 8.00-18.00, wt – czw. 8.00-16.00, 
pt. 8.00-14.00.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg 
na najem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej. Nie otwierać przed 
dniem 6 grudnia 2013 roku.”

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 
przy ul. Akacjowej 39/41 do dnia 6 grudnia 2013 roku do godz. 11.00. Ofertę 
można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina 
wpływu oferty do siedziby Urzędu.

Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu 6 grudnia a 2013 roku  
o godz. 12.00 w Sali Ślubów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej  
przy ul. Akacjowej 39/41.

Ustala się główne warunki przetargu:
A. Część jawna przetargu: Otwarcie i kwalifikacja ofert do dalszego etapu zgodnie  

z warunkami przetargu, zawiadomienie o terminie i miejscu części niejawnej oraz 
przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

B. Część niejawna przetargu: Wybór oferty według następujących kryteriów:
– Wartość miesięcznego czynszu najmu – 60% waga kryterium
– Doświadczenie w prowadzeniu działalności księgarskiej – 40% waga kryterium

C. Wadium w kwocie 300 zł ( słownie: trzysta zł) płatne na konto Urzędu Miejskiego 
w Podkowie Leśnej nr konta 23124059181111000049091890 lub w kasie 
Urzędu Miejskiego do dnia 5 grudnia 2013 roku. O terminowości wpłaty 
wadium decyduje dzień wpływu na konto urzędu lub data zapłaty w kasie. 
Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

UWAGI:
1. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn 
oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

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

Firma sprzątająca zatrudni 
pracowników do sprzątania 
CH Janki. Praca w systemie 
zmianowym. 600 561 254 

 ► Operator – mechanik – maszyny 
pakujące – Sokołów k/Janek, 
windykacja@coffee-service.eu, 
nr tel. 22 625 15 10 

 ► Operator – mechanik – maszyny 
pakujące – Sokołów k/Janek, 
windykacja@coffee-service.eu, 
nr tel. 22 625 15 10 

Operator wózka widłowego-
Błonie-Nadarzyn Doświadczenie, 
uprawnienia, książeczka sanepid. 
Kontakt 22-713-81-97 

Osobie do pakowania wyrobów 
laboratoryjnych, praca w systemie 
dwuzmianowym, Raszyn, ul. 
Gałczyńskiego 8, tel. 720 35 12 w. 150 

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

 ► Pracowników ochrony na obiekt w m. 
Moszna Parcela. Tel. 0-608-69-69-29   

 ► Przedszkole w Nadarzynie zatrudni 
Panią, do której obowiązków należałoby 
sprzątanie oraz pomoc w kuchni, 
607 615 231

 ► Szwalnia Grodzisk zatrudni szwaczkę, 
wykończarkę 503041060 

 ► Warsztat specjalizujący się w marce 
Subaru zatrudni mechanika, kandydata 
na mechanika, tel. 502281601 

 ► 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 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Bezpośrednio sprzedam działkę 30/50, 
Grodzisk Mazowiecki, 517 578 850 

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

 ► Działki bud.-rekreacyjne, k/Brudnicy, 
Włocławka - woda, las od 2 zł/m2, 692 
495 955 

 ► 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  

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

Nauka

 ► ANGIELSKI DOJAZD 
784884230 

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

Automoto – kupię

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 

Kupię

 ► 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 AGREGAT 
PRĄDOTWÓRCZY BENZYNOWY 
KALTMANN K-AK 10000E. 
Stan techniczny bardzo dobry. 
Używany tylko miesiąc.
Kontakt: 509 443 955, 
po godz. 17-tej.

Zwierzęta

 ► Znaleziona w Brwinowie 
kotka – szara, młoda, czysta 
– czeka na nowego właściciela: 
Schronisko Milanówek, 
ul. Brwinowska 48, 
tel.: 509 441 902 (też inne zwierzątka) 

Usługi

Anteny montaż serwis 603 375 875 

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

 ► 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 

 ► Elektryk z uprawnieniami 
– konkurencyjne ceny, 606 712 022 

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

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

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

 ► Remonty, 535 872 455 

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

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

Studnie 694 869 194 

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

 ► WYMIANA OPON, 
795 569 659

 ► 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

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

PRUSZKÓW
Pruszkowskie przedszkolaki po-
nownie mogą uczęszczać na zaję-
cia dodatkowe. Zapłaci za nie urząd 
miejski, a nie rodzice. Od 1 września 
w życie weszła znowelizowana „usta-
wa przedszkolna”, która zakłada, że 
za każdą dodatkową godzinę opieki 
nad dzieckiem w przedszkolu rodzice 

zapłacą zaledwie złotówkę. Te regu-
lacje wywołały jednak spory kłopot. 
Przedszkola zrezygnowały z zajęć 
dodatkowych, bo opłaty za nie prze-
wyższały kwotę zapisaną w ustawie. 
W Pruszkowie władze zdecydowa-
ły się na fi nansowanie zajęć z budże-
tu. – Od 1 listopada we wszystkich 

publicznych przedszkolach miej-
skich będą odbywać się zajęcia do-
datkowe. W tym roku będzie nas to 
kosztować ok. 160 tys. zł. Natomiast 
w projekcie budżetu na przyszły rok 
na ten cel mamy zapisane ponad 
800 tys. zł – mówi Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. (AS)

Zajęcia dodatkowe 
wracają do przedszkoli
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Starosta Grodziski informuje,  

iż od dnia 8 listopada do dnia 29 listopada 2013r
w siedzibie Starostwa Grodziskiego

w Grodzisku Maz. przy ul.Kościuszki 30 i Żyrardowskiej 
48 bud.A został wywieszony na tablicach ogłoszeń

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonych do sprzedaży.

Piastów, dnia 8 listopada 2013r.     

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały :
1) Nr XXXIII/182/2013 z dnia 26.03.2013r.o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
Piastowa „Al. Krakowska – południe”, uchwalonego uchwałą Nr LXXI/ 
337/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. Nr 15  
poz. 529.

2) Nr XXXIII/183/2013 z dnia 26.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części Piastowa „Al. Krakowska – północ”, uchwalonego uchwałą Nr 
LXXIII/354/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 
r. Nr 15 poz. 530.

3) Nr XXXIII/184/2013 z dnia 26.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
Piastowa „Zachód I”, uchwalonego uchwałą Nr LXXXIV/153/2008 Rady 
Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2008 r., opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2008 r. Nr 175 poz. 6262.

4) Nr XXXIII/185/2013 z dnia 26.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany w Uchwale Nr LXII/297/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 
16 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II” opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 131 poz. 3022.

5) Nr XXXIII/186/2013 z dnia 26.03.2013r.o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
Piastowa „Wojska Polskiego – północ”, uchwalonego uchwałą Nr XX/87/2007 
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 października 2007 r., opublikowaną  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr 252  
poz. 7441.

Zmiana planów dotyczyć będzie tekstu planów w zakresie dopuszczenia możliwości 
stosowania na działkach budowlanych studni i zbiorników bezodpływowych 
szczelnych do czasu wykonania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Treść uchwał oraz załączniki graficzne do uchwał, dostępne są na stronie internetowej:
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwShowUchw/92514/%23%23677788624.0
Zainteresowani mogą składać wnioski do planów. Wnioski należy składać na 
piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2013r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny 
działki).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia- 
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zwanej 
dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego  
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Architektury  
i Budownictwa (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 29 listopada 2013r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, pocztą 
na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres 
e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione 
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1  
pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Miasta Piastowa.

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  
dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)  
w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu 9 października 
2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany, na podstawie 
art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2010 r., nr 243, poz. 1623, ze zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego 
nr 349/08 znak WIŚ.II.MP2.7111-D/234/08 z dnia 31 października 
2008r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 
na budowę dla inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej w korytarzu 
rezerwowanym pod autostradę A-2 na odcinku Południowej 
Obwodnicy Warszawa (POW) od węzła „Konotopa” do węzła 
„Puławska” (długości ok. 15 km) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej 
łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem 
„Marynarska” wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej 
znajdujących się w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym. Etap 
II: węzeł „Marynarska” – węzeł „Marynarska” – węzeł „Lotnisko” 
– węzeł „Puławska”.
Zakres zmiany zlokalizowany na działkach (obręb: nr ew.): gmina 
Raszyn: Dawidy: 106/3, 110, 111, 112/1, 113/1, 120/17, 121/5, 122/1; 
Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy: 1-08-32: 3/4, 12/5, 13/12, 1-09-
08: 25/1, 1-09-18: 27/1, 27/3, 1-09-19: 2/13, 3/3, 8/4, 8/5, 9/2, 1-09-
20: 61/5, 62/1, 1-09-22: 116/1, 116/2, 126, 127/1. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad – reprezentowany przez pełnomocnika Pana Pawła 
Jaskowskiego, Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, 
użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na 
działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się 
w obszarze oddziaływania inwestycji.
Akta do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 
– śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.   

      WIŚ.II.MP2.7111-D/234/08 7zm (SMS)

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721  
z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) 
zawiadamia się, że w dniu 9 października 2013r. zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie zmiany, na podstawie art. 36a ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 
r., nr 243, poz. 1623, ze zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego  
nr 203/10 znak WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 z dnia 1 lipca 2010r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 
na budowę dla inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S2 od 
węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi 
ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” 
i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2-odcinek od węzła 
„Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)”.
Zakres zmiany zlokalizowany na działkach (obręb: nr ew.): gmina 
Michałowice: Opacz Kolonia: 595/17; Dzielnica Włochy m. st. 
Warszawy: 2-07-18: 47, 2-06-18: 22/1, 57/11, 31/3, 31/4, 62/8, 
62/13, 62/15, 64/86, 64/96, 64/88, 64/89, 64/90. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad – reprezentowany przez pełnomocnika 
Pana Pawła Jaskowskiego, Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 
25, 03-808 Warszawa.
Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, 
użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych 
na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
Akta do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury 
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
nr 607, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – śr. i piąt.), gdzie 
można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie.       

 WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 3zm (SMS)

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.) niniejszym informuję, 
zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 
roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), że  
w sprawie wszczętej na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa z dnia 21 czerwca 2013 roku, reprezentowanej przez 
pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, dotyczącej wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla inwestycji pn.: 
„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 28,100 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 – 
stacja kolejowa Grodzisk Mazowiecki, etap II”; roboty budowlane będą realizowane 
na działkach ewidencyjnych: 
1.  w jednostce ewidencyjnej 140504_4 Grodzisk Mazowiecki Miasto:

1) obręb 5: nr 72/2 i nr 72/1,
2) obręb 11: nr 108/2, nr 108/3,
3) obręb 12: nr 38/7,
4) obręb 13: nr 24,
5) obręb 17: nr 70/4, nr 70/5, nr 70/8, nr 70/12, nr 70/13, nr 82, nr 93, nr 94, nr 

95, nr 96,
6) obręb 18: nr 39/2, nr 40/2, nr 41/2, nr 42/2, nr 43/2, nr 44/2, nr 45/2, nr 10/4, 

nr 35/2, nr 37/2, nr 28/2, nr 33/2, nr 36/2, nr 38/2, nr 16/3, nr 46,
7) obręb 21:nr 69,
8) obręb 22: nr 2, nr 75, nr 76, nr 77;  

2.  w jednostce ewidencyjnej 140504_5 Grodzisk Mazowiecki:
1) obręb 33 Wólka Grodziska: nr 141/8, nr 141/2, nr 141/3, nr 141/4 i nr 141/5;

w następstwie wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia Nr 352/2013  
z dnia 18 października 2013 roku, nakładającego na inwestora obowiązek uzupeł- 
nienia stwierdzonych w projekcie budowlanym nieprawidłowości i braków, zasadnie 
do wymagań art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w dniu 28 października 2013 roku,  
została uzupełniona dokumentacja projektowa znajdująca się w aktach sprawy.
Wobec powyższego, stosownie do treści art. 10 § 1 k.p.a., który stanowi że 
„organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, 
informuję, że uzupełnione akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu  
w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, gdzie do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie, strony mogą wypowiedzieć się co do uzupełnionego materiału 
dowodowego i zgromadzonych materiałów. 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 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 k.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 
prawny zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a.

    WIŚ-III.7840.2.107.2013.JS

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 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 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz.1227 ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława 
Wypycha, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
„ Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, od km 15,000 do km 
18,100 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 trenie powiatu 
pruszkowskiego”,  etap II – stacja Pruszków.
Roboty budowlane prowadzone będą na działkach nr ew. :
• 75/2, 75/25 ( teren kolejowy zamknięty) i 75/10, 75/11, 75/15 (obszar kolejowy) z obrębu 

Pruszków 12, miasto Pruszków, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
• 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/9, 218/29, 218/30 (obszar kolejowy) i 218/62 

(teren kolejowy zamknięty) z obrębu Pruszków 16, gmina Pruszków, pow. pruszkowski,  
woj. mazowieckie

• 18 (teren kolejowy zamknięty) i  88, 89  z obrębu Parzniew 17,  gmina Brwinów, pow. 
pruszkowski, woj. mazowieckie”.

Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ustalono zgodnie z przepisem art. 28  
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.        WIŚ-III.7840.2.87.2013.MN

Reklama
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Gmina Grodzisk Mazowiecki 
SPRZEDAJE DZIAŁKI

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  
NA SPRZEDAŻ 18 DZIAŁEK POŁOŻONYCH 

W MIEJSCOWOŚCI SZCZĘSNE.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, który odbędzie się  
w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 10.00,

jest wpłacenie wadium do dnia 14 listopada 2013 r.

Więcej informacji na temat przetargu i sprzedawanych działek  
na stronie www.grodzisk.pl lub pod numerem tel. (22) 463-46-28. 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Milanówka

o podjętych przez Radę Miasta Milanówka uchwałach i o wszczęciu  
postępowania dotyczącego przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo- 

darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę  
Miasta Milanówka:

1. uchwały Nr 333/XXIX/13 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Polesie 2” w Milanówku

Granice terenu objętego do sporządzenia planu wyznaczają: 
-	 od północy: płn. linia rozgraniczająca ul. Wiatracznej,
-	 od wschodu: wschodnia granica Miasta Milanówka (ul. Podkowiańska), 
-	 od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 17 i 27/1 w obr. 07 – 04,
-	 od południa: północna granica zmiany mpzp terenu „Osiedla Kazimierówka”  

w Milanówku  (ul. Kazimierzowska).
2. uchwały Nr 368/XXXI/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Ptasia”
Granice terenu wyznaczają:

-	 od północy – płd. linia rozgraniczająca ul. Kazimierzowskiej i płd. – wsch. granica Rowu 
Grudowskiego,

-	 od wschodu – zach. linia rozgraniczająca ul. Średniej,
-	 od zachodu – wsch. granica Rowu Grudowskiego,
-	 od południa – granica terenów PKP. 

3. uchwały Nr 367/XXXI/13 z dnia  24.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Milanówka obejmującej rejon pomiędzy ulicą Kazimierzowską, ulica Średnią, terenem PKP  
i Rowem Grudowskim

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko zawiadamia się, że Urząd Miasta Milanówka wszczął postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb opracowania ww. aktów 
planistycznych.

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (Ref. Geodezji i Gosp.  
Przestrzennej przy ul. Spacerowej  4 - pok. 28, I p. w godzinach: pon. 1000  - 1800, wt. – pt.; 800 - 1600).   
Zainteresowani w terminie  do dnia 12 grudnia  2013 r. mogą składać  wnioski do opracowywanych  
ww. dokumentów. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie 
Urzędu Miasta w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - ul. Spacerowa 4; 05 - 822 Milanówek  
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ggp@milanowek.pl bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Burmistrz Miasta Milanówka.

  Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 15.10.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice 
(z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości 
Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721”.
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 25.10.2013 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, 
postanowieniem z dnia 25.10.2013 r., Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji 
drogowej. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja 
Wiszowatego.
Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Raszyn: 
obręb 17 – Sękocin Nowy  dz. ew. 107/1,  
obręb 18 – Sękocin Stary  dz. ew. 317/1, 371, 375
- w projektowanym pasie drogowym, znajdujące się we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
gmina Raszyn:  
obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.: 46/5, 47/8, 49/8, 50/5, 51/7, 51/5, 52/1, 53/1, 55/13, 57/1, 58/1, 59/4, 60/7, 61/1, 62/3, 66/6, 66/8, 66/10, 
292/8, 295/7, 297/9, 300/7, 300/9, 302/6, 302/8, 305/2, 307/4, 307/6, 313/6, 319/1, 314/2, 315/5, 374/6, 377/1, 
obręb 17 - Sękocin Nowy, działki nr ew.: 17/6, 17/8, 19/1, 20/9, 20/11, 22/3, 23/1, 24/1, 25/3, 25/6, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 28/2, 28/3, 
28/4, 18/14, 53/6, 53/8, 51/26, 45/33, 38/10, 38/6, 35/1, 
obręb 19 – Słomin, działki nr ew.: 76/1, 79/3, 80/8, 
obręb 16 - Sękocin Las, działki nr ew.: 7/1, 9/1, 11, 12/1, 13, 14/1, 16, 29/1, 31, 109/1, 354/5, 354/9, 354/8.
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, 
w nawiasach numery działek po podziale):
gmina Raszyn: 
obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 55/8, 55/9, 55/10 (55/15, 55/16), 62/4 (62/6, 62/7), 66/9 (66/14, 66/15), 66/3 (66/16, 66/17), 66/11 
(66/18, 66/19), 295/5, 295/3 (295/13, 295/14), 296/4 (296/7, 296/8), 298/6, 303/2, 313/8, 313/3 (313/15, 313/16), 174/1 (174/8, 174/9), 174/2 
(174/10, 174/11), 315/4 (315/9, 315/10), 316/11, 316/12 (316/16, 316/17), 316/14, 316/15 (316/18, 316/19), 363 (363/3, 363/4), 364 (364/4, 
364/5), 365/6, 365/7 (365/11, 365/12), 367 (367/1, 367/2), 368, 369 (369/1, 369/2, 369/3), 370, 374/3, 374/5 (374/11, 374/12), 374/7, 374/8 
(374/9, 374/10),  
obręb  17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.:  17/7, 17/9 (17/10, 17/11), 19/2 (19/3, 19/4), 20/10 (20/13, 20/14), 20/12 (20/15, 20/16), 22/5 (22/6, 
22/7), 23/3 (23/4, 23/5), 25/4 (25/9, 25/10), 25/7 (25/11, 25/12), 26/14 (26/19, 26/20), 29 (29/3, 29/4), 30/1 (30/9, 30/10), 30/2 (30/7, 30/8), 31 
(31/3, 31/4), 32 (32/3, 32/4), 33 (33/3, 33/4), 34 (34/3, 34/4), 36 (36/3, 36/4), 37/1 (37/7, 37/8), 37/2 (37/9, 37/10), 38/12 (38/21, 38/22), 38/13 
(38/19, 38/20), 51/27 (51/28, 51/29, 51/30), 53/5 (53/14, 53/15), 
obręb  19 – Słomin,  działki nr ew.:  77/1 (77/4, 77/5), 81/1 (81/8, 81/9), 82/1 (82/10, 82/11), 
obręb  16 – Sękocin Las,  działki nr ew.:  5/1, 14/2, 15, 109/2, 110, 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 354/1, 354/7, 355/2 (355/9, 355/10), 
355/3 (355/7, 355/8), 364 (364/3, 364/4), 365 (365/3, 365/4), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/3, 375/4).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład  
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Raszyn:  
obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 27/2, 28/3, 30/2, 31/4, 32/3, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 
51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 57/3, 58/2, 58/3, 59/5, 59/6, 60/8, 60/9, 61/2, 61/3, 62/4 (62/6, 62/7), 94, 95, 96, 132/5, 134/2, 134/3, 174/1 (174/8, 
174/9), 174/2 (174/10, 174/11), 291/9, 291/13, 292/9, 295/3 (295/13, 295/14), 295/8, 295/12, 296/4 (296/7, 296/8), 297/10, 298/7, 300/8, 300/10, 
302/7, 302/9, 303/3, 304/11, 304/22, 305/3, 307/5, 307/7, 309/4, 309/8, 309/9, 312/1, 313/3 (313/15, 313/16), 313/7, 313/9, 313/10, 314/3, 315/4 
(315/9, 315/10),315/6, 316/8, 316/12 (316/16, 316/17), 316/13, 316/15 (316/18, 316/19), 318/5, 318/6, 319/2, 321, 364 (364/4, 364/5), 365/4, 
365/5, 366, 369 (369/1, 369/2, 369/3), 372, 374/8 (374/9, 374/10),  
obręb  17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.:  15/4, 17/4, 17/5, 18/5, 18/10, 18/13, 18/15, 20/12 (20/15, 20/16),22/4, 22/5 (22/6, 22/7), 23/2, 23/3 
(23/4, 23/5),24/2, 24/3, 25/4 (25/9, 25/10),25/5, 25/7 (25/11, 25/12),25/8, 26/5, 26/14 (26/19, 26/20), 29 (29/3, 29/4), 30/1 (30/9, 30/10), 30/2 
(30/7, 30/8), 31 (31/3, 31/4), 32 (32/3, 32/4), 33 (33/3, 33/4), 38/12 (38/21, 38/22), 38/13 (38/19, 38/20), 44/3, 44/4, 45/31, 45/34, 50/1, 51/8, 
51/18, 51/22, 51/23, 51/25, 51/27 (51/28, 51/29, 51/30), 53/5 (53/14, 53/15), 53/7, 53/9, 54/8, 54/18, 54/28, 97/3, 98, 106/1, 107/1, 112, 114, 116, 
obręb  19 – Słomin,  działki nr ew.:  77/1 (77/4, 77/5), 79/4, 82/1 (82/10, 82/11), 219, 224,  
obręb  16 – Sękocin Las,  działki nr ew.:  354/2, 354/4, 354/10, 386/2.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM

ZAKŁAD FRYZJERSKI
FRYZJERKA – STYLISTKA „NATALIA” 

ZAPRASZA
MODNE STRZYŻENIA, FRYZURY ŚLUBNE,  

KOKI, LOKI

PRUSZKÓW,  
UL. KOŚCIUSZKI 44
TEL.: (22) 758-66-88

Węgiel Polski
• Orzech

• ekO-grOszek
• skup złOmu

tel. 22 723 66 23
tel. 602 322 998

piastów, ul. poniatowskiego 17

Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki – etap I
 
Na podstawie art.  39  ust.  1  pkt. 2, w  związku z  art.  46  pkt. 1  oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.), w  związku z  uchwałą Nr 734/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 27 października 2010r w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminnie Grodzisk 
Mazowiecki oraz uchwałą Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 22 maja 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr 734/2010 
Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminnie Grodzisk 
Mazowiecki, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, 
Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 listopada 2013r. do 10 grudnia 2013r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w  siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami od- 
będzie się w dniu 9 grudnia 2013r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazo- 
wieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. Prognoza oraz projekt 
planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2013. Uwagi i wnioski w ramach strategicz- 
nejoceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1  
pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym  
terminie do dnia 31 grudnia 2013  r.Uwaga powinna zawierać nazwisko,  
imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesio- 
ne po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.Uwagi mogą być wnoszone: 
w formie   pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazo- 
wieckim lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 
 ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.   
Stosownie do przepisów art.  39  ust.  1  pkt. 5  ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i  wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

Burmistrz Miasta Grodziska Mazowieckiego



23GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 8 Listopada 2013

Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki – etap I
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy  z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 poz. 41) oraz Uchwały Nr 734/2010 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, 
Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminnie Grodzisk Mazowiecki oraz uchwały Nr 339/2012 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012r w sprawie zmiany uchwały  
Nr 734/2010 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, 
Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminnie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki obejmującego 
obszar etapu I, którego granice przebiegają po:
1) od północy  : zaczynając od punktu A we wsi Tłuste, w kierunku wschodnim i północno-
wschodnim, wzdłuż północnej granicy działek ewidencyjnych nr 49/2 i 50 do punktu B, następnie 
z przejściem przez drogę nr 579 na działce ewidencyjnej nr 104/2 do punktu C i dalej wzdłuż 
północnej granicy działek ewidencyjnych nr 116/1, 116/2, 117 do punktu D na granicy wsi 
Tłuste i wsi Kłudzienko, następnie, w kierunku północnym, od punktu D do punktu E wzdłuż 
zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 9/1 położonej we wsi Kłudzienko i dalej w kierunku 
północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 9/1 do punktu F; 
2)  od wschodu  : we wsi Kłudzienko, od punktu F, z  przejściem w  kierunku południowym, 
przez działkę ewidencyjną nr 9/1 do punktu AD i  dalej wzdłuż wschodniej granicy działki 
ewidencyjnej nr 10/2 do punktu AE, do punktu przecięcia z granicą północną rzeki Rokitnicy 
na działce ewidencyjnej nr 14/1; 
3)  ponownie od północy  : od punktu AE do punktu AF, wzdłuż północnej granicy rzeki 
Rokitnicy na działce ewidencyjnej nr 14/1 we wsi Kłudzienko i dalej od punktu AF położonego 
na północnej granicy rzeki Rokitnicy wzdłuż północnej granicy rzeki Rokitnicy na działce 
ewidencyjnej nr 1, stanowiącej jednocześnie północną granicę wsi Adamów, poprzez punkty AG 
i AH do punktu AI położonego na granicy wsi Adamów i Żuków, i  dalej wzdłuż północnej 
granicy rzeki Rokitnicy na działce ewidencyjnej nr 205/1 położonej we wsi Żuków do punktu M; 
4) ponownie od wschodu : we wsi Żuków od punktu M, w kierunku południowym, z przejściem 
przez rzekę Rokitnicę na działce ewidencyjnej nr 205/1 do punktu N i dalej do punktu O wzdłuż 
wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 206/1; 
5)  od południa  : we wsi Żuków, w  kierunku południowo zachodnim od punktu O  wzdłuż 
południowej granicy działki ewidencyjnej nr 206/1 do punktu P położonego na granicy wsi Żuków 
i Adamów i dalej od punktu P przez działkę ewidencyjną nr 18/3 oraz wzdłuż południowych 
granicy działek ewidencyjnych nr 17/1, 18/1, 16/17, 16/14, 14/1, 13/1, 11/13, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 
6/1, 5/5, 5/4, 4/3 i 3/3 do punktu Q położonego na granicy wsi Adamów i Kłudzienko, następnie 
od punktu Q poprzez punkt R wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 23/1 do 
punktu S, to jest do przecięcia z  wschodnią granicą rzeki Rokitnicy na działce ewidencyjnej  
nr 14/1, i dalej z przejściem przez rzekę Rokitnicę do punktu T, następnie wzdłuż południowej 
granicy działki ewidencyjnej nr 20/1 do punktu U i dalej wzdłuż południowej i zachodniej granicy 
działki ewidencyjnej nr 17/2 do punktu V, czyli do punktu przecięcia z południową granicą rzeki 
Mrowny na działce ewidencyjnej nr 137 we wsi Tłuste, następnie wzdłuż południowej granicy 
rzeki Mrowny na działkach ewidencyjnych nr 137 i 136 do punktu W, do punktu przecięcia 
z drogą nr 579 na działce ewidencyjnej nr 104/4, następnie od punktu W z przejściem przez 
drogę nr 579 do punktu X i ponownie wzdłuż południowej granicy rzeki Mrowny na działkach 
ewidencyjnych nr 69 i 68/3 do punktu Y; 
6) od zachodu: od punktu Y, w kierunku północnym z przejściem wzdłuż zachodniej granicy 
działki ewidencyjnej nr 68/3 stanowiącej część rzeki Mrowny do punktu Z  i dalej wzdłuż 
zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 58/3 do punktu AC, a  następnie w  kierunku 
wschodnim od punktu AC do punktu AB wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 58/3, 
dalej od punktu AB w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działek ewidencyjnych 
nr 59/2 i 59/1 do punktu AA i dalej w kierunku północnym z przejściem prostopadłym przez 
drogę na działce ewidencyjnej nr 49/2 do zamknięcia części I w punkcie A.  
wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko w dniach od 18 listopada 2013r. do 10 grudnia 
2013r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w pokoju nr 9 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim w godzinach od 10.00 do 16.00 ul. T. Kościuszki 32A.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie  się w dniu  
9 grudnia 2013r.w w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego o godzinie 17.00 
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.
grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2013.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Grodziska Mazowieckiego  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej   
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  
dnia 31 grudnia 2013r. 
Uwagi mogą być wnoszone : w  formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Grodzisku 
Mazowieckim  lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 listopada 2013r.

  OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz 
części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) w związku z uchwałą nr 94/2011 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi 
Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi 
Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, 
którego granice przebiegają:
Od południa – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki nr ew. 76/2 we wsi 
Natolin, południową granicą działek nr ew. 32, 26, 24/3 we wsi Natolin, dalej od południowo-
zachodniego narożnika działki nr ew. 24/3 we wsi Natolin do południowo-wschodniego narożnika 
działki nr ew. 72/1 we wsi Chlebnia oraz południową granicą działki nr ew. 72/1 we wsi Chlebnia
Od południa – od południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 71 we wsi Chlebnia 
północną granicą działki drogowej nr ew. 80 we wsi Chlebnia z przejściem prostopadłym do drogi 
powiatowej działka nr ew. 20 we wsi Chlebnia dalej po południowej granicy drogi powiatowej działka  
nr ew. 20 we wsi Chlebnia do wysokości północno-zachodniego narożnika działki nr ew. 135 we wsi  
Chlebnia z przejściem do południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 53 we wsi Chlebnia
Od północy – po północnych granicach działek nr ew. 123/2, 124, 123/3, 122/3 we wsi Kłudno 
Stare, południowo-wschodnią granicą działki nr ew. 122/3 we wsi Kłudno Stare, wschodnią 
granicą działki 123/3 we wsi Kłudno Stare, dalej południową granicą działki nr ew. 127 we wsi 
Tłuste będącą we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz południowo-
wschodnią granicą działki nr   ew. 140 we wsi Tłuste będącą we władaniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad
Od wschodu – po południowo-zachodniej granicy działki nr ew. 65/1 we wsi Natolin oraz 
po wschodnich granicach działek nr ew. 65/2, 65/3 oraz 65/4 we wsi Natolin do wysokości 
południowo-zachodniego narożnika działki nr ew. 76/2 we wsi Natolin
Od wschodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki nr ew. 72/1 we wsi 
Chlebnia wschodnią granicą działki nr ew. 71 we wsi Chlebnia
Od zachodu – po wschodniej granicy działki nr ew. 53 we wsi Chlebnia po wschodniej granicy 
działki nr ew. 121/3 we wsi Kłudno Stare dalej po zachodniej granicy działki nr ew. 123/2 we 
wsi Kłudno Stare do północno-zachodniego narożnika działki nr ew. 123/2 we wsi Kłudno Stare.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w 
planu odbędzie się w dniach od  18 listopada 2013r. do 10 grudnia 2013r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lis- 
topada 2013r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój 
nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.
grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2013.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska  
Mazowieckiego, z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
31 grudnia 2013r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim  lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do 
protokołu  w  Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym)  
na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 10 grudnia 2013r., o godzinie 1000,   
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, 
w pokoju    nr 7, trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 144, w obrębie 02, o powierzchni 1159m2, 
położonej w Piastowie przy ul. Północnej 12. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.09.2013r., drugi przetarg odbył się w dniu 
24.10.2013r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca dz. ew. nr 144,  
obr. 02, o pow. 1159m2, opisana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00017826/5, 
zabudowana budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej. Budynek mieszkal-
ny jest w stanie dostatecznym i przewidziany jest do dalszego wykorzystania. Po-
wierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 70m2, natomiast powierzchnia 
użytkowa 59,6m2.
Droga dojazdowa - ul. Północna jest w trakcie modernizacji. W sąsiedztwie znaj-
dują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na tyłach 
działek budowlanych przebiega trasa szybkiego ruchu – Południowa Obwodnica 
Warszawy.
W ewidencji gruntów i budynków w opisie użytku w/w działka oznaczona jest sym-
bolem „B” - tereny mieszkaniowe
Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Piastowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXVI/326/2006 Rady 
Miejskiej w Piastowie z dnia 25 kwietnia 2006r., w/w działka położona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę usługową o symbolu 2U.
Cena wywoławcza wynosi:  319 000,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy 
złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
-  wpłata wadium w wysokości 20  000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)  

w terminie do 03.12.2013r. przelewem na konto 04 8002 0004 0037 1706 2022 
0004, w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 144,

-   przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,
-  przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów 

udzielonych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym pod-
pisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do nabycia nieruchomości (do-
tyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście 
lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 
roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167,  
poz. 1758 ze zm.).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny 
wywoławczej
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto 
Piastów może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwro-
towi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Grun-
tami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7,  
tel. 22 770–52–50.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 10 grudnia  2013r., o godzinie 1200,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, 
w pokoju    nr 7, piaty ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 0,1021ha, 
położoną w Piastowie przy ul. Sienkiewicza. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.04.2013r., drugi przetarg odbył się w dniu 
16.07.2013r., trzeci przetarg odbył się w dniu 04.09.2013r., czwarty przetarg odbył 
się w dniu 24.10.2013r.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość, położona w Piastowie 
przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, oznaczona ewidencyjnie jako 
działka nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 0,1021ha, objęta księgą wieczystą KW  
Nr WA1P/00008850/6.
W ewidencji gruntów i budynków w opisie użytku w/w działka oznaczona jest 
symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa  
„Dworcowa - Północ”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/100/2012 Rady Miejskiej  
w Piastowie z dnia 27 marca 2012 r. teren ten przeznaczony jest pod zabudowę 
usługową i mieszkaniową jednorodzinną o symbolu w planie 3U, MN. Przez 
nieruchomość przechodzi linia elektroenergetyczna NN.
W zasięgu nieruchomości jest energia elektryczna, kanalizacja, gaz i telefon.
Cena wywoławcza netto wynosi:  260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt 
tysięcy złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 
23% podatek VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
-  wpłata wadium w wysokości 15 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)  

w terminie do 03.12.2013r. przelewem na konto 04 8002 0004 0037 1706 2022 
0004, w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 49.

-   przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,
-  przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów 

udzielonych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do nabycia nieruchomości 
(dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście 
lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 
roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 
1758 ze zm.).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny 
wywoławczej
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto 
Piastów może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–
52–52.

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
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części 
wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.),  w 
związku z uchwałą Nr 94/2011 z dnia 30 marca  2011 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części 
wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz 
części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 listopada 2013r. do 10 grudnia 2013r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
25 listopada 2013r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2013.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego
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PIASTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piastowie 
po raz kolejny realizuje 
projekt „Piastów dla 
aktywnej integracji”. 
Jego głównym celem 
jest aktywizacja 
osób bezrobotnych 
i niepełnosprawnych. 

„P iastów dla aktywnej inte-
gracji” to projekt, który 
ma wpłynąć na zmniej-

szenie liczby bezrobotnych. 
Benefi cjenci są wybierani na pod-
stawie rozmów kwalifi kacyjnych, 
a następnie przez kilka miesięcy 
w roku biorą udział w licznych 
zajęciach, warsztatach i kursach. 
Dzięki temu podwyższają swoje 
kwalifi kacje zawodowe oraz po-
znają rynek pracy.

Piastowski MOPS ma już duże 
doświadczenie w zakresie aktywi-
zacji osób bez pracy. Projekt jest 
realizowany od 2008 r., obecnie 
trwa jego kolejna edycja. W tym 
roku do programu zakwalifi kowa-
no kilkanaście osób – osoby bez-
robotne i posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności. O tym, że 
projekt przynosi efekty świadczy 
chociażby fakt, że w ostatnim cza-
sie dwójka benefi cjentów znala-
zła stałą pracę. 

Jakie działania są podejmowane 
w ramach projektu? Benefi cjenci 
mogą podnosić swoje kwalifi kacje 
poprzez uczestnictwo w rozma-
itych kursach. Jednym z pod-
stawowych szkoleń, w którym 
wszyscy chętnie uczestniczą, jest 

kurs obsługi komputera i wykorzy-
stania internetu. Od października 
benefi cjenci uczęszczają również 
na inne kursy zawodowe m.in. 
kosmetyczny, angielskiego, pra-
wa jazdy, księgowy czy opiekun-
ki dziecięcej. Benefi cjenci mogli 

również porozmawiać z prawni-
kiem, który wyjaśnił im zagadnie-
nia z zakresu prawa pracy.

W każdej edycji programu 
uczestnicy wyjeżdżają na kilku-
dniowe wycieczki. Odcięcie się od 
codziennych problemów i zmiana 

MOPS zachęca do działania

otoczenia pozwalają im skupić się 
na własnym rozwoju. Tym razem 
benefi cjenci trafi li do Krakowa, 
gdzie zwiedzili Kopiec Kościuszki, 
Wawel, Sukiennice, Kościół Ma-
riacki i podziemia krakowskie-
go rynku. Nie zabrakło również 

przejażdżki dorożkami i wyciecz-
ki do Wieliczki. Jednak siedmio-
dniowy wyjazd (9–15 września) 
nie obejmował jedynie zwie-
dzania. Benefi cjenci brali udział 
w zajęciach z psychologiem, któ-
re pozwoliły im nabrać pewno-
ści siebie i podnieść samoocenę. 
W trakcie wyjazdu prowadzone 
były również zajęcia z doradcą za-
wodowym, który indywidualnie 
ustalał profi l zawodowy każdego 
uczestnika programu.

Dla osób niepełnosprawnych 
przygotowano jeszcze jedną atrak-
cję. Benefi cjenci z tej grupy będą 
bowiem uczęszczać na zajęcia re-
habilitacyjne, które będą prowa-
dzone w Ośrodku Rehabilitacji 
Olimpijczyków i Paraolimpij-
czyków w Michałowicach.

Projekt „Piastów dla aktyw-
nej integracji” jest współfi nanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wartość projektu 
wynosi 169 350,18  zł, z czego 
15 687,00 zł pochodzi z bu-
dżetu miasta, a 153 663,18 zł 
to dofi nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. 

Tegoroczna edycja projektu
 zakończy się 31 grudnia br. Pra-
cownicy Piastowskiego MOPS-
-u podkreślają, że już przy
gotowują się do kolejnej edy-
cji projektu.  
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Obchody 11 listopada w Powiecie Pruszkowskim

Msza Święta, 
składanie kwiatów
W poniedziałek, 11 listopada ob-
chody rozpoczną się o godz. 13.00, 
mszą św. w intencji Ojczyzny, któ-
ra zostanie odprawiona w koście-
le Św. Kazimierza w Pruszkowie. 

Złożenie wieńców pod pom-
nikiem T. Kościuszki i tablicą 
POW rozpocznie się o godz. 14.30. 
W uroczystościach jak co roku 
udział wezmą posłowie, przedsta-
wiciele władz powiatowych, gmin-
nych, poczty sztandarowe, dele-
gacje organizacji i stowarzyszeń 
kombatanckich, urzędów i instytu-
cji, harcerze, przedstawiciele służb 
mundurowych, szkół oraz miesz-
kańcy Powiatu Pruszkowskiego. 

Patriotyczny 
Salon Poezji
O godz. 16.30 w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Pruszkowie, przy 
ul. Kościuszki 41 odbędzie się spe-
cjalnie przygotowany na to świę-
to Patriotyczny Salon Poezji pt. 
„Sen o Marszałku”, który popro-
wadzi aktorka Ewa Telega. W tym 
wyjątkowym salonie przepełnio-
nym polską poezją patriotyczną 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

wystąpią znani i lubiani przez nas 
aktorzy: Jan Nowicki, Adam Fe-
rency i Agnieszka Woszyńska. 
W programie artyści przeczytają 
poezję poświęconą Marszałko-
wi Józefowi Piłsudskiemu. Bę-
dziemy mogli usłyszeć wybrane 
wiersze z twórczości Juliana Tu-
wima, Jana Lechonia, Cypriana 
Kamila Norwida, Stanisława Ba-
lińskiego, Kazimierz Wierzyń-
skiego, Adama Asnyka. Oprawę 
muzyczną zapewni wspaniała 
para wybitnych śpiewaków opero-
wych: Karolina Skrzyńska(alt) oraz 
Dawid Biwo (baryton), a towarzy-
szyć im będzie przy fortepianie  
Monika Zaborowska.

Koncert 
Michała Bajora
O godz.17.30, w tym samym miej-
scu, odbędzie się koncert znane-
go i popularnego wykonawcy 
Michała Bajora. Będziemy mogli 
usłyszeć najbardziej znane utwo-
ry tego wspaniałego artysty takie 
jak: „Ogrzej Mnie”, „Moja miłość 
największa”, „Mała Ojczyzna” czy 
„Londyńska Mgła”.

Serdecznie zapraszamy!

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza do udziału w obchodach 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza święta w kościele św. Kazimierza w Pruszko-
wie w uroczystej oprawie, złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej w Pruszkowie, Patriotyczny Salon Poezji z udziałem naj-
wybitniejszych aktorów sceny polskiej oraz koncert Michała Bajora to propozycja Powiatu Pruszkowskiego dla mieszkańców, na spędzenie tego najradośniejszego z polskich świąt.


