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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Znamy założenia 
budżetowe dla Pruszkowa 
na nadchodzący rok. Choć 
projekt przyszłorocznego 
planu fi nansowego 
miasta nie jest jeszcze 
zatwierdzony przez 
radnych, to wszystko 
wskazuje, że znaczących 
zmian w nim nie będzie.

L okalne samorządy pod-
kreślają, że z roku na rok 
sytuacja finansowa po-

szczególnych gmin staje się trud-
niejsza. Problem ten najbardziej 
odczuwają mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości. Brak pienię-
dzy w gminnych kasach oznacza 
mniej inwestycji drogowych, in-
frastrukturalnych, oświatowych 

Pruszków z niezłym budżetem Kiedy otworzą 
wiadukt?

GRODZISK MAZOWIECKI

Kierowcy z niecierpliwością 
oczekują zakończenia 
przebudowy grodziskiego 
wiaduktu, muszą bowiem 
korzystać z kłopotliwych 
objazdów. Pierwotnie obiekt 
miał być otwarty w marcu 2014 r,
ale w październiku Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
poinformował nas, że kierowcy 
pojadą nim już w grudniu tego 
roku. Czy na pewno?  – Nie mamy 
jeszcze żadnego konkretnego 
terminu – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW.  3
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i kulturalnych. Okazuje się, że 
takich problemów nie będzie 
prawdopodobnie miał Prusz-
ków. Projekt budżetu na 2014 rok
dla miasta zakłada, że dochody 
wyniosą około 168 mln zł, czyli 
o 5 mln zł więcej niż w 2013 r. Mi-
mo to, miasto na inwestycje prze-
znaczy w przyszłym roku 30 mln, 
czyli o 2 mln zł mniej niż w tym. 

– Plan wydatków zostanie jesz-
cze uzupełniony o wolne środ-
ki, które pozostały w budżecie. 
W ostatnim czasie otrzymali-
śmy 2 mln zł zwrotu unijnej do-
tacji. W tym roku już nie zdołamy 
wykorzystać tych pieniędzy i za-
silą one przyszłoroczny plan fi -
nansowy miasta – podkreśla 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. –  My oddajemy nie-
jako cały budżet w ręce naszych 
mieszkańców – dodaje. 

odkryj wyjątkowe zestawy 
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Zabrakło 
dwóch punktów...

BRWINÓW

Brwinów nie dostał schetynówki 
na przebudowę ulic Piłsudskiego 
i Wiosennej w Kaniach. Zabrakło 
dwóch punktów. – Bardzo żal 
nam dotacji na przebudowę 
Piłsudskiego i Wiosennej, ale 
z drugiej strony już szykujemy 
się do walki w przyszłorocznym 
programie dotacyjnym 
rządu – twierdzi burmistrz 
Arkadiusz Kosiński.  6 Miasto na inwestycje ma przeznaczyć w przyszłym roku 30 mln zł
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Brwinowscy radni przyjęli uchwa-
łę w sprawie nadania nazwy jednej 
z ulic w Brwinowie. Droga będzie no-
sić imię Stefana Woydy. Ulica jest dro-
gą wewnętrzną i stanowi własność 
gminy Brwinów. Wniosek o nadanie 
nazwy „Stefana Woydy” został zło-
żony wspólnie przez Towarzystwo 

Przyjaciół Brwinowa i Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Koło w Brwi-
nowie. Woyda był wybitnym polskim 
archeologiem związanym z naszym 
regionem. To odkrywca Mazowiec-
kiego Centrum Metalurgicznego 
w latach 1964–1975, Konserwator 
Zabytków Archeologicznych, a także 

założyciel Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego w Prusz-
kowie. – Stefan Woyda przez lata na 
terenie Brwinowa prowadził wykopa-
liska i badania. Znajduje się u nas bar-
dzo wiele dymarek, które odkrył 
– mówi Mirosława Kosiaty z Biura 
Promocji Urzędu Gminy Brwinów. (AF)
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BRWINÓW

Ulica ma patrona. Został nim 
wybitny archeolog Stefan Woyda
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Dla mieszkańców najważniejszą 
częścią budżetu są wydatki mająt-
kowe. To właśnie tu można zna-
leźć informacje jakie inwestycje 
będą prowadzone w danym roku 
przez władze samorządowe.

Jak rozkłada się to w przy-
szłorocznym budżecie Prusz-
kowa? Lwią cześć wydatków 
majątkowych –  bo aż 35 proc. 
całej kwoty (10,5 mln) – stano-
wić będą wydatki na inwestycje 
drogowe. Do kluczowych zadań 
w tym zakresie można zaliczyć 
przebudowę nawierzchni ulic 
Przejazdowej i Stefana Bryły 
(4,3 mln zł), przebudowę na-
wierzchni ul. Bąki (1 mln zł) oraz 
budowę kolejnego fragmentu
ul. Pogodnej (1 mln zł). 

Miasto na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska zamie-
rza przeznaczyć ponad 19 proc. 
(5,8 mln zł) środków przewi-
dzianych na wydatki majątkowe. 
Najwięcej pieniędzy z tej puli po-
chłonie utrzymanie zieleni, a do-
kładnie rewitalizacja Żwirowisk 
i pl. Kardynała Wyszyńskiego oraz 
modernizacja parków na terenie 
miasta (łącznie 2,5 mln zł). 

Włodarze nie zapomnieli o in-
westycjach w oświatę i kulturę. 
Na przyszły rok przewidziana 
jest termomodernizacja Szko-
ły Podstawowej nr 2 przy ul. Ja-
snej (2 mln zł) oraz budowa sali 
gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej nr 6 przy ul. Lipowej 
(2,1 mln zł). Do najważniej-
szych inwestycji w dziedzinie 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego należeć będą: budowa Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego 
(3 mln zł) oraz przebudowa Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego (1,4 mln zł).

Nie zawsze inwestycje pla-
nowane przez włodarzy są jed-
nocześnie wyczekiwane przez 
mieszkańców. Dlatego coraz 
więcej miast w Polsce wprowa-
dza budżet partycypacyjny, czyli 
obywatelski. Co to daje mieszkań-
com? Możliwość decydowania 
na co zostaną przeznaczone pie-
niądze. W Warszawie taki budżet 
ma obowiązywać od 2015 r., a do 
dyspozycji swoich mieszkańców 
dzielnice oddadzą 1 proc. ogółu 
planowanych wydatków. – Wpro-
wadzane przez gminy budżety 
partycypacyjne mają bardziej 
charakter PR-owy. To przeka-
zanie mieszkańcom niewielkiej 

puli pieniędzy, które ciężko im 
zagospodarować tak, by każdy 
miał z tego jakiś pożytek. Dla-
tego my oddajemy niejako cały 
budżet w ręce naszych mieszkań-
ców – mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Przez 
cały rok składają oni wnioski, 
które są przez nas analizowane 
i w ramach możliwości realizowa-
ne. Inwestycje wodno-kanaliza-
cyjne wprowadzamy do budżetów 
niemal natychmiast. Podobnie jak 
inne drobne inwestycje. Więk-
sze przedsięwzięcia, które wiążą 
się z wykorzystaniem dużej puli 
pieniędzy, staramy się dzielić na 
etapy i wpisywać do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej – dodaje.

Wiceprezydent Kurzela pod-
kreśla, że to właśnie na wniosek 
mieszkańców rozbudowywany 
będzie system monitoringu miej-
skiego. – Mieszkańcy wniosko-
wali do nas o ustawienie kamer 
na ul. Kopernika oraz na terenie 
rewitalizowanego parku Żwiro-
wiska – mówi.

O tym, czy projekt przyszło-
rocznego budżetu zostanie przyję-
ty do realizacji zdecydują miejscy 
radni. W Pruszkowie budżet na 
kolejny rok jest uchwalany jesz-
cze w grudniu. 
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Roboty na zamiejskim odcinku trasy S8 Salomea – Paszków (Wolica)

Na wylotówce praca wre
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
W cieniu kończonych 
inwestycji drogowych 
powstaje wylotówka na 
Kraków i Katowice. Trasa 
ma być gotowa za dwa 
lata, jednak drogowcy 
już dziś uwijają się na 
placu budowy.

M ieszkańcy Nadarzy-
na i Raszyna od lat 
czekają na budowę 

łącznika pomiędzy Al. Jero-
zolimskimi a wylotówkami na 
Kraków i Katowice. Trasa jest 
szczególnie ważna dla Raszyna. 
Przez tę miejscowość przebie-
ga bowiem jedna z najbardziej 
ruchliwych dróg w Polsce, czy-
li al. Krakowska. W godzinach 
szczytu kierowcy stoją tu w gi-
gantycznych korkach. Alterna-
tywą dla tej arterii ma być trasa 
S8 Salomea – Paszków (Wolica). 
Końca dobiega właśnie budowa 
miejskiego odcinka tej drogi, czy-
li fragmentu pomiędzy węzłami 
Salomea i Opacz.

W kwietniu tego roku Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad podpisała 
umowę z firmą Strabag, wy-
konawcą zamiejskiego odcin-
ka tej trasy (fragment Opacz 
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– Paszków). Obecnie opraco-
wywane są projekty wykonaw-
cze w poszczególnych branżach. 
Nie oznacza to jednak, że na te-
renie samej inwestycji nic się nie 
dzieje. Przeciwnie. Robotnicy 
w ostatnich miesiącach prowa-
dzili prace przygotowawcze, 
które obejmowały m.in. wycin-
kę drzew, zagęszczanie podłoża 
oraz transport materiałów bu-
dowlanych na teren inwestycji. 

Kierowcy i mieszkańcy są po-
zytywnie zaskoczeni szybkim po-
stępem prac, ale nie kryją również 
obaw. – Tak powinno się budo-
wać. W niektórych miejscach 
widać już zarys drogi – mówi 
Marek z Raszyna. – Zastanawia 
mnie jednak jak będą wygląda-
ły lokalne połączenia drogowe 
w trakcie budowy ekspresówki. 

Mam nadzieję, że nie zostaniemy 
całkowicie odcięci od Pruszko-
wa czy Michałowic – dodaje. Te 
obawy podzielają też inni użyt-
kownicy lokalnych dróg oraz 
okoliczni przedsiębiorcy.

Okazuje się, że powodów do 
zmartwień nie ma. – Ruch na 
niektórych drogach lokalnych 
będzie utrzymany w trakcie bu-
dowy trasy – twierdzi Małgorzata 
Tarnowska, rzeczniczka prasowa 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Warsza-
wie. Gdzie możemy spodziewać 
się przepraw nad ekspresówką? 
Inwestycja zakłada budowę kil-
kunastu wiaduktów, mostów 
i kładek dla pieszych. Prze-
prawy znajdą się m.in. w ciagu 
ul. Pruszkowskiej, Centralnej 
oraz Sokołowskiej. 

MILANÓWEK
Każdy z nas chciałby 
mieszkać w pełnej 
zieleni okolicy 
nie rezygnując 
z dobrodziejstw 
miasta. Istnieje 
inwestycja, która 
spełnia te oczekiwania. 
To Willa Gloria 
w Milanówku.

Milanówek to miasto przepełnio-
ne zielenią i spokojem, przyciąga-
jące ludzi zmęczonych zgiełkiem 
i wielkomiejskim szumem. Nie 
brakuje tu jednak infrastruktu-
ry, jaką można znaleźć w dużym 
mieście. Stacje kolejowa i WKD, 

Willa Gloria przyciąga atrakcyjną ceną
szkoły, przedszkola, instytu-
cje kulturalne i rozmaite sklepy 
– to zalety znakomicie wkompo-
nowane w krajobraz spokojnego 
miasta ogrodu.

W pobliżu centrum zielonego 
Milanówka, przy ul. Warszaw-
skiej 14 znajduje się Willa Glo-
ria, miejsce dla osób ceniących 
prywatność i kameralny charak-
ter swojego mieszkania. Obiekt, 
którego historia sięga roku 1929, 
w ostatnim czasie został gruntow-
nie odrestaurowany i dziś jest 
gotowy do zamieszkania. Znaj-
dziemy tu dziesięć przestron-
nych mieszkań o powierzchni od 
50 do 160 mkw., rozmieszczo-
nych na trzech kondygnacjach. 

Do zalet budynku należą za-
stosowane rozwiązania architek-
toniczne. Wśród nich jest rzadko 

spotykana w nowoczesnym bu-
downictwie ponadstandardowa 
wysokość lokali, co wraz z dużymi 

drewnianymi oknami stwarza wy-
jątkowe poczucie przestrzeni. Po-
mieszczenia są jasne i optymalnie 
doświetlone nawet w pochmur-
ne dni. Dopełnieniem całości są 
zimowe ogrody, które pozwalają 
delektować się światłem i ziele-
nią przez cały rok.

Inwestor przygotował specjal-
ną ofertę cenową. Ceny miesz-
kań w Willi Glorii rozpoczynają 
się już od 3999 zł za mkw. To 
niezwykła szansa, dla osób któ-
re chcą się zdecydować na zakup 
własnego mieszkania. Warto się 
jednak pośpieszyć, ponieważ tyl-
ko do końca roku możliwe jest 
zaciągnięcie kredytu na 100 
proc. wartości nieruchomości. 

Od 2014 r. konieczne będzie już 
posiadanie wkładu własnego. 

Aktualnie w ofercie Willi Glo-
rii pozostało 6 lokali w metra-
żach od 53 do 160 mkw. Warto 
więc skorzystać z oferty nim inni 
zrobią to przed nami. Sprawdź, 
przyjdź i wybierz – zamiesz-
kaj w Milanówku!

Sprzedaż mieszkań:
Ewa Fluda-Sobala

tel. 733 26 26 26

Iwona Szepietowska
tel. 695 19 19 48

www.willagloria.pl

Projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody miasta wyniosą ok. 168 mln zł
Pruszków z niezłym budżetem

 W Pruszkowie budżet na kolejny rok jest uchwalany jeszcze w grudniu

 Wylotówka ma odciążyć zakorkowaną al. Krakowską

Piątek, 6 Grudnia 2013
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W tegorocznej edycji ogólnopol-
skiego konkursu Perły Medycy-
ny doceniony został Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Piastun. Podczas listopadowej 
Wielkiej Gali – Polska Przedsiębior-
czość piastowski ośrodek otrzy-
mał Złotą Perłę. – Głównym celem 

Piastuna jest poprawa i utrzyma-
nie dobrego stanu zdrowia na-
szych pacjentów. Dokładamy 
wszelkich starań, aby sprawowa-
na przez nas opieka medyczna 
ich satysfakcjonowała. Zdobycie 
I miejsca w tak prestiżowym ogól-
nopolskim konkursie medycznym 

jest szczególnym wyróżnieniem 
dla całego zespołu pracowników 
ośrodka. Nagroda ta jest zobo-
wiązaniem do dalszego rozwo-
ju i ciągłego podnoszenia jakości 
świadczonych przez nas usług 
– podkreśla Mateusz Kuczabski, 
dyrektor SPZOZ Piastun. (AS)

PIASTÓW

Lecznica Piastun laureatem 
konkursu, otrzymała Złotą Perłę

Zjazd z POW
do poprawki
REGION
Kierowcy wciąż nie 
mogą pojechać zjazdem 
z południowej obwodnicy 
Warszawy (trasa S2) 
w Al. Jerozolimskie.

Zjazd jest zamknięty, gdyż 
drogowcy muszą wprowa-
dzić poprawki. – Czekamy aż 
wykonawca poprawi odwod-
nienie trasy. Podczas odbio-
rów okazało się, że warunki 
gruntowe są inne niż zakła-
daliśmy – mówi Małgorzata 
Tarnowska, rzecznik prasowy 
warszawskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

Kiedy więć należy się 
spodziewać otwarcia zjazdu 
z POW w Al. Jerozolimskie? 
Nie wiadomo. – Staramy się 
zmobilizować wykonawcę 
do jak najszybszego zakoń-
czenia prac – twierdzi Tar-
nowska. Nie podała jednak 
terminu wyznaczonego wy-
konawcy na wprowadze-
nie poprawek.  (AS)

Reklama

DOMINIK 
PIETRASZEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Kilka tygodni temu 
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
zapowiadał, że 
w grudniu kierowcy 
będą mogli przejechać 
przebudowanym 
wiaduktem w Grodzisku. 
Kiedy konkretnie? 

Zmotoryzowani z niecier-
pliwością oczekują za-
kończenia przebudowy 

grodziskiej przeprawy znajdują-
cej się w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 579. Od kwietnia muszą 
bowiem korzystać z kłopotliwych 
objazdów. Pierwotnie obiekt po 
przebudowie miał być otwar-
ty w marcu 2014 r., ale w drugiej 
połowie października Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich po-
informował nas, że kierowcy po-
jadą nim już w grudniu tego roku. 

Kiedy kierowcy pojadą wiaduktem?
Konsekwencją wcześniej-

szego puszczenia ruchu ma być 
dłuższy czas prowadzenia robót 
przy konstrukcji obiektu. – Na-
sze działania są ukierunkowane 
na to, aby najpóźniej do końca ro-
ku chociaż częściowo oddać ten 
obiekt do użytkowania. Po tra-
gicznym wypadku w Kozerkach 
dla samochodów ciężarowych za-
mknięty został tamtejszy przejazd 
kolejowy i chcieliśmy szybciej od-
dać do użytku naszą przeprawę, 
aby tiry mogły pojechać grodzi-
skim wiaduktem. Musieliśmy 

w październiku Monika Bur-
don, rzecznik prasowy MZDW.

Grudzień za pasem, roboty na 
wiadukcie idą pełną parą. Widać 
jak robotnicy pracują nad ułoże-
niem nawierzchni drogi. Czy to 

oznacza, że lada chwila wiadukt 
zostanie otwarty? – Zakończo-
no układanie pierwszej warstwy 
nawierzchni, trzeba jeszcze uło-
żyć kolejne. Może to być utrud-
nione w związku z niesprzyjającą 

pogodą – podkreśla Monika Bur-
don. – Dopóki nie będziemy mieć 
gotowej masy bitumicznej na 
wiadukcie, dopóty nie możemy 
nic ogłosić. Dlatego też nie ma-
my jeszcze żadnego konkretne-
go terminu – dodaje.

Wiadukt został wybudowany 
w latach 60-tych ubiegłego wie-
ku. Jego stan systematycznie się 
pogarszał. Władze Grodziska od 
kilku lat sygnalizowały zarządcy 
tego obiektu, Mazowieckiemu 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich, 
konieczność przeprowadzenia 
remontu przeprawy. W 2011 
roku został tam wprowadzony 
zakaz wjazdu dla aut o masie 
całkowitej powyżej 10 ton. Za-
padła też decyzja o przebudo-
wie obiektu. W miejsce starego 
powstaje nowoczesny podwie-
szany wiadukt. Całkowity koszt 
tej inwestycji to około 10 mln 
zł. Sfi nansuje ją (przy niewiel-
kim udziale grodziskiej gminy) 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego. 
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Według zapowiedzi grodziska przeprawa miała być otwarta już w tym miesiącu, ale nie jest to pewne

jednak zmienić technologię 
budowy, co też skutkuje przesu-
nięciem terminu zakończenia 
prac o miesiąc – powiedziała nam 

Całkowity koszt 
przebudowy wiaduktu 
to około 10 mln zł

 W miejsce starego obiektu powstał nowoczesny 
podwieszany wiadukt

Piątek, 6 Grudnia 2013
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PIASTÓW
Będzie o poezji, muzyce ale też o… 
emigracji. W poniedziałek (9 grudnia) 
w Bibliotece Miejskiej w Piastowie 
o godz. 18.00 odbędzie się spotka-
nie autorskie z Tomaszem Wybra-
nowskim. Okazją do tego spotkania 
będzie promocja najnowszego tomi-
ku wierszy „Nocne Czuwanie”, który 

doczekał się również specjalnej 
wersji zbioru wraz z audiobookiem. 
Jednak poetycka twórczość gościa 
spotkania będzie tylko jednym z kil-
ku tematów dyskusji. Tomasz Wy-
branowski, to też – a może przede 
wszystkim – korespondent i dzienni-
karz. Przeprowadził m.in. wywiady 

ze światowej sławy artystami 
muzycznymi – Marillion, U2, 
Sinead O’ Connor. Jego artykuły 
publikowano w gazetach w kraju 
i za granicą. Był korespondentem 
Polskiego Radia i Informacyjnej 
Agencji Radiowej. Obecnie współ-
pracuje z Radiem WNET. (MAP)

Autorskie spotkanie 
z Tomaszem Wybranowskim
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Sukces gmin 
Grodzisk, Błonie
i Michałowice
REGION
Gminy Grodzisk 
Mazowiecki, Błonie 
oraz Michałowice 
zostały gminami roku 
2013 na Mazowszu.

W stołecznym Hotelu Gro-
mada odbyła się Wielka Ga-
la Polska Przedsiębiorczość, 
impreza, która co roku gro-
madzi przedstawicieli zwy-
cięskich samorządów oraz 
reprezentantów instytucji
branżowych, świata polity-
ki i biznesu. Nagrody są do-
cenieniem ciężkiej pracy 
laureatów, uznaniem dla 
ich produktów, usług, tech-
nologii, metod organizacji 
i zarządzania. Tegoroczną im-
prezę prowadzili Anna Kar-
na i Krzysztof Ibisz.

Konkurs na Mazowiec-
ki Powiat Roku wygrał po-
wiat płocki, natomiast drugą 
nagrodę otrzymał siedlec-
ki. Z kolei plebiscyt na Ma-
zowiecką Gminę Roku po-
dzielono na kilka katego-
rii: gminę miejską, gminę 
miejsko-wiejską do 22 tys. 
mieszkańców, gminę miejsko-
-wiejską o liczebności ponad 
22 tys., a także gminę wiej-
ską poniżej i powyżej 12 tys. 
mieszkańców. Pierwszą z wy-
mienionych kategorii wygrał 
Nowy Dwór Mazowiecki. 
Mazowiecką Gminą Roku 
do 22 tys. mieszkańców zo-
stała gmina Błonie, a  w poko-
nanym polu zostawiła Tarczyn 
i Mogielnicę. Grodzisk Ma-
zowiecki wygrał z kolei kon-
kurs na Mazowiecką Gminę 
Roku powyżej 22 tys. miesz-
kańców. Drugi był Wołomin, 
trzeci Brwinów. Konkurs na 
Mazowiecką Gminę Wiejską 
do 12 tys. mieszkańców wygra-
ła gmina Kowala, natomiast 
Mazowiecką Gminą Wiejską 
Roku powyżej 12 tys. miesz-
kańców zostały Michałowice.

Grodzisk Mazowiecki zo-
stał też uhonorowany nagrodą 
Samorząd Przyjazny Przed-
siębiorczości 2013. Natomiast 
wyróżnienie indywidualne – 
Najlepszego Burmistrza Ro-
ku 2013 – otrzymał Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz 
Grodziska. Organizatorem 
imprezy jest Mazowieckie 
Zrzeszenie Handlu, Prze-
mysłu i Usług.  (DP)

KAROLINA 
GONTARCZYK

PIASTÓW
Zdaniem części 
piastowskich 
radnych, budowa 
nowej siedziby 
Przedszkola 
Miejskiego nr 3 przy
ul. Godebskiego mogła 
się odbyć niezgodnie 
z przepisami.  

Podczas sesji rady miej-
skiej domagali się oni po-
wołania nadzwyczajnej 

komisji do sprawy wyjaśnienia 
okoliczności wyłonienia wyko-
nawcy i prac związanych z reali-
zacją inwestycji. Pod wnioskiem 
o podjęcie uchwały w tej sprawie 
podpisało się dziewięciu radnych. 

Przewodnicząca rady Ma-
ria Ziółek (Prawo i Sprawiedli-
wość) zasugerowała, aby przed 
przystąpieniem do głosowania 
obejrzano prezentację na temat 
prac prowadzonych podczas bu-
dowy. Przygotował ją Krzysztof 
Sobiech, kierownik Referatu ds. 

Przebieg budowy przedszkola pod lupą
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miasta w Piastowie  

Radni z ugrupowania Nasz Pia-
stów-Wspólnota Samorządowa 
nie chcieli o tym słyszeć. – Cze-
mu miałaby służyć taka prezen-
tacja? Prawo daje nam możliwość 
złożenia wniosku o powołanie ko-
misji doraźnej. Jeśli większość 
radnych opowie się przeciwko, to 
ja nie stanę na głowie i z większo-
ścią nie będę walczył, ale wniosek 
jest wyraźny i prezentacja przy-
gotowana przez pana kierowni-
ka nic nam nie da – przekonywał 
Tomasz Sarnacki. 

Inne zdanie miała przewodni-
cząca Ziółek. – Mogliście pań-
stwo złożyć wniosek do komisji 
rewizyjnej. Poza tym dokumenty 
dotyczące budowy przedszkola 
są dostępne w urzędzie miasta, 
więc ja nie widzę uzasadnienia 
do powołania komisji nadzwy-
czajnej – mówiła. Z kolei radny 
niezrzeszony Jacek Zaleśny za-
sugerował, aby rada miejska wy-
stąpiła do organów kontrolnych 
takich jak Najwyższa Izba Kon-
troli lub Centralne Biuro An-
tykorupcyjne w celu zbadania 

ewentualnych nieprawidłowo-
ści podczas budowy placówki. 

Większością głosów radnych 
wniosek ten został odrzuco-
ny, podobnie jak postulat o po-
wołanie nadzwyczajnej komisji 
w sprawie zbadania okoliczności 
powstania przedszkola. W tym 
momencie dwoje radnych z ugru-
powania Nasz Piastów-Wspólno-
ta Samorządowa Agata Korczak 

i Grzegorz Szuplewski opuściło 
obrady. Przewodnicząca Ziółek 
zachęcała ich do pozostania i obej-
rzenia prezentacji. Bez skutku. 

– Przygotowany przeze mnie 
materiał ma na celu pomoc w zro-
zumieniu problemu – wyjaśnił 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów piastowskiego ra-
tusza i przystąpił do omawiania 
przebiegu wydarzeń, jakie miały 

miejsce na budowie przedszkola. 
Towarzyszyła mu Anna Nyrek-
-Koczkodaj, kierownik Refera-
tu ds. Zamówień Publicznych. 
Urzędnicy przekonywali, że pod-
czas organizacji przetargu poten-
cjalnym wykonawcom narzucono 
wysokie wymagania. Mimo to fi r-
ma wyłoniona w postępowaniu 
przetargowym nie zdołała wy-
budować – z powodu ogłoszone-
go bankructwa – przedszkola do 
31 sierpnia, tak jak planowano.

Urzędnicy na podstawie prze-
prowadzonego zamówienia z wol-
nej ręki zdecydowali się przekazać 
realizację inwestycji podwyko-
nawcy – fi rmie Moduł Kontrakt. 
Anna Nyrek-Koczkodaj podkre-
śliła, że stało się to zgodnie z usta-
wą o zamówieniach publicznych 
i po wydaniu stosownej opinii 
przez dwóch prawników. Potem 
też nie obyło się bez problemów 
m.in. związanych z odbiorami tech-
nicznymi. Ostatecznie, po trzy-
miesięcznym opóźnieniu, udało 
się zakończyć budowę placówki. 
Dzieci rozpoczęły zajęcia w przed-
szkolu przy ul. Godebskiego od 
poniedziałku 2 grudnia. 

Sprawa placówki przy ulicy Godebskiego w Piastowie wywołała kontrowersje na radzie miejskiej
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 Po trzymiesięcznym opóźnieniu zakończono 
budowę placówki 

PRUSZKÓW
Koszmar kierowców 
jadących przez Pruszków 
dobiegnie końca. Prace 
związane z budową mostu 
na Utracie i poszerzeniem 
ul. Prusa fi niszują. – Do 
połowy grudnia most 
pownien być przejezdny 
– mówi wicestarosta 
Agnieszka Kuźmińska.

Rozpoczęta w wakacje budo-
wa mostu na rzece Utracie oraz 
przebudowa ul. Bolesława Pru-
sa na odcinku pomiędzy ulicami 
Poznańską i Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej już na począt-
ku okazała się problematyczna 
dla drogowców. Robotnicy z fi r-
my Strabag, którzy na zlecenie 
powiatu prowadzą inwestycję, 
musieli zmagać się z przebudo-
wą sieci monitoringu miejskiego 
oraz sieci teletechnicznych, któ-
re wcześniej nie były zinwenta-
ryzowane. Długie uzgodnienia 

z właścicielami sieci sprawiły, że 
wykonawca nie zdążył zakończyć 
prac w pierwotnie wyznaczonym 
terminie, czyli 30 października.

Największe problemy sprawi-
ła kierowcom tymczasowa or-
ganizacja ruchu wprowadzona 
na czas remontu. Brak możli-
wości skrętu w lewo dla jadą-
cych z wiaduktu w kierunku 
centrum Pruszkowa sprawił, że 
na skrzyżowaniu ul. Bohaterów 
Warszawy i Al. Jerozolimskich 
uprawiali oni „wolnoamery-
kankę”, łamiąc zakaz skrętu. 

Prusa otworzą w połowie grudnia
Sytuacja unormowała się nieco, 
gdy w tym miejscu policja zaczę-
ła prowadzić regularne kontrole.

Dla kierowców najważniejsza 
jest jednak informacja, kiedy ul. 
Prusa będzie przejezdna. Przez 
ostatni miesiąc niemożliwe było 
uzyskanie konkretnej deklaracji 
dotyczącej nowego terminu za-
kończenia robót. Przedstawicie-
le powiatu i drogowcy podkreślali, 
że wciąż prowadzone są rozmo-
wy. Teraz już jednak wiadomo, 
że utrudnienia w centrum Prusz-
kowa niebawem się zakończą. 

– Po spotkaniu z wykonawcą 
(25 listopada – przyp. red.) do-
staliśmy zapewnienie, że do 30 
listopada inwestycja zostanie zgło-
szona do odbiorów technicznych 
– poinformowała na listopado-
wej sesji rady powiatu Agnieszka 
Kuźmińska, wicestarosta prusz-
kowski. – Jest jeszcze kwestia 
uzyskania pozwolenia, ale w po-
łowie grudnia most powinien być 
przejezdny – dodawała.  (AS)

PRUSZKÓW
Ponad pięć ton 
żywności zebrali 
wolontariusze z powiatu 
pruszkowskiego 
w ramach „Świątecznej 
Zbiórki Żywności”.

Pierwsza edycja akcji, której ce-
lem jest pomoc biednym, odbyła 
się w 1997 roku. Od tamtej po-
ry co roku w sklepach na tere-
nie całej Polski przed świętami 
Bożego Narodzenia zbierana 
jest żywność. Przy specjalnie 
oznakowanych koszach dyżu-
rują wolontariusze, którzy in-
formują klientów o idei akcji. 
Zachęcają do kupienia choć-
by jednego produktu spożyw-
czego więcej i podarowania 
go ludziom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. 
Organizatorem akcji jest Bank 
Żywności SOS w Warszawie.

Tegoroczny fi nał akcji odbył 
się w dniach od 29 listopada do 
1 grudnia. Nie wiadomo jeszcze 

ile zebrano żywności na terenie 
całego kraju, natomiast znane są 
wyniki z terenu powiatu prusz-
kowskiego. Przypomnijmy, że 
w akcji udział brali m.in. har-
cerze z Hufca ZHP Pruszków. 
– W tym roku w ciągu tych trzech 
dni zebraliśmy 5,1 tony żywno-
ści. Był to wynik bardzo podobny 
do tego z zeszłego roku – mówi 
Paula Mędrzykowska, instruktor 
ds. Wizerunku i Promocji Huf-
ca Pruszków. Gdzie i ile zebrano 
żywności? W Pruszkowie – 3,9 
tony, w Nadarzynie – 641 kg,
w Brwinowie – blisko 304 kg, 
w Michałowicach – 259 kg.

Po zakończeniu „Świątecz-
nej Zbiórki Żywności” harce-
rze z Pruszkowa przystąpili do 
akcji „Zostań św. Mikołajem”. 
– Od dziś (2 grudnia – przyp. 
red.) ruszyliśmy z tą drugą ak-
cją, choć zarówno w ramach jed-
nej jak i drugiej, zebrana żywność 
trafi  do mieszkańców z powia-
tu pruszkowskiego – podkreśla 
Paula Mędrzykowska.  (DP)

Zebrali ponad 5 ton żywności
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W poniedziałkowy (2 grudnia)
poranek w rzece Mrownie 
w Grodzisku Mazowieckim 
znaleziono zwłoki mężczyzny. 
– Około godziny 8.20 przypadkowe 
osoby jadące ulicą Przeskok 
zauważyły ciało leżące 
w rzece Mrownie – powiedziała 

asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Maz. 
– Zostaliśmy wezwani na 
miejsce. Po wyciągnięciu ciała 
z wody, potwierdzono, że mężczy-
zna się utopił – dodawała. De-
nat miał 63 lata. – Ze wstępnych 

informacji wynika, że zgon 
nastąpił bez udziału osób trzecich. 
Nie wykluczamy samobójstwa, 
choć mogło być tak, że ktoś 
po prostu wpadł do wody i się 
utopił – podkreślała rzeczniczka 
grodziskiej policji. Postępowanie 
w tej sprawie trwa. (DP)

W rzece Mrownie znaleziono
zwłoki 63-letniego mężczyzny

GRODZISK MAZOWIECKI 

•  KLASYCZNE POLSKIE OBUWIE DAMSKIE I DZIECIęCE 
• z certyfikatem profilaktycznym 
•  WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR AXEL W gRODZISKU
•  RÓŻNE TęgOŚCI, ROZMIARY 33-41

kościuszki 39,  
(Vis-à-vis starostwa Powiatowego)

obuwie

WWW.TUPTUP.SKLEP.PL

Reklama

MIEJSCE
 NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Wojewoda mazowiecki 
nie uwzględnił w pełni 
odwołania Brwinowa 
w sprawie schetynówki 
na przebudowę 
ul. Piłsudskiego 
i Wiosennej w Kaniach. 
Gmina nie dostanie blisko 
2 mln zł dofi nansowania 
na to zadanie.

Taka sytuacja istotnie 
zmienia gminne plany 
inwestycyjne w 2014 r. 

Brwinów zamierzał przebu-
dować obie drogi właśnie w przy-
szłym roku. Warunkiem reali-
zacji przedsięwzięcia, którego 
całkowitą wartość oszacowa-
no na 3,6 mln zł, było jednak 
uzyskanie dotacji stanowiącej 
50 proc. wartości zadania, czy-
li ok. 1,8 mln zł. Na wstępnej 
liście schetynówek projekt prze-
budowy ulic w Kaniach znalazł 
się poza stawką zakwalifi kowaną 
do dofi nansowania – do szczę-
ścia zabrakło ponad dwóch 
punktów. Gmina się nie podda-
ła i złożyła zastrzeżenia. Odwo-
łanie argumentowała m.in. zbyt 
niską punktacją przy okazji kry-
terium mówiącego o znaczeniu 

Zabrakło dwóch punktów...

inwestycji dla rozwoju obsza-
rów wiejskich.

Wojewoda ostatecznie pod-
niósł punktację dla brwinowskie-
go wniosku, ale nie wystarczyło to, 
aby zakwalifi kować się do otrzy-
mania dotacji. – Ostatecznie nie 
udało nam się wywalczyć sche-
tynówki. Zabrakło równo dwóch 
punktów, już po uwzględnieniu 
przez wojewodę mazowieckie-
go naszych zastrzeżeń. Uważam 
jednak, że te dwa punkty wię-
cej powinniśmy spokojnie do-
stać przy kryterium „znaczenie 

Brwinów nie dostał schetynówki na przebudowę ul. Piłsudskiego 
i Wiosennej w Kaniach, ale nie załamuje rąk

jest praktycznie jedyną drogą pro-
wadzącą przez przejazd kolejowy 
w Kaniach. Nasza argumentacja 
okazała się jednak niewystar-
czająca i musimy poradzić sobie 
bez schetynówki – dodaje.

Co to oznacza dla planowanej 
inwestycji? – Mówimy o wydat-
ku rzędu 3,6 mln zł, który musi-
my w całości pokryć ze środków 
budżetowych. Dlatego też podzie-
limy całą inwestycję na dwa etapy: 
w 2014 roku wykonamy przebu-
dowę ul. Piłsudskiego, co będzie 
kosztować około 2,5 mln zł. Mo-
dernizację ulicy Wiosennej (1,1 
mln zł) przesuwamy natomiast na 
rok 2015, bo inaczej nie damy rady 
domknąć budżetu. Zakres rzeczo-
wy inwestycji pozostaje bez zmian 
– twierdzi Kosiński.

– Bardzo żal nam dotacji na 
przebudowę Piłsudskiego i Wio-
sennej, ale z drugiej strony już 
szykujemy się do walki w przy-
szłorocznym programie dotacyj-
nym rządu, tym bardziej, iż będzie 
to już ostatni rok funkcjonowania 
schetynówek w obecnym kształcie. 
W przyszłym roku zgłosimy pro-
jekt przebudowy ciągu ulic Lilpo-
pa, od drogi 719, Zamkowej i Łosia 
w Brwinowie i Otrębusach, aż do 
ul. Przejazdowej w Otrębusach. Ta 
ostatnia stanowi bowiem główną 
drogę wylotową z Podkowy Leśnej 
– mówi burmistrz Brwinowa. 
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zadania dla rozwoju obszarów 
wiejskich”. Ostatecznie otrzy-
maliśmy tu tylko dwa punkty 
na pięć możliwych, podczas gdy 
np. przebudowa ul. Przejazdo-
wej przebiegającej typowo przez 
miasto dostała cztery – mówi Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz Brwi-
nowa. – Ponadto ul. Piłsudskiego 

Wojewoda podniósł 
punktację dla 
brwinowskiego wniosku, 
ale nie wystarczyło to, 
aby zakwalifi kować się 
do otrzymania dotacji

FOTOMIGAWKA
 Przy pętli autobusowej na Osiedlu 

Staszica w Pruszkowie pojawiło się kilka 
nowych stojaków na rowery. Władze miej-
skie w tym roku zainstalowały w sumie 40 
takich urządzeń w przestrzeni publicznej. 
– Jeśli będzie potrzeba, pojawią się kolejne 
– zapewniają. Z tego, że nowych miejsc dla 
rowerów w mieście przybywa zadowoleni 
są mieszkańcy. – Pojawiły się stojaki rowe-
rowe przy przystanku autobusowym na 
pętli Osiedle Staszica. Są nowiutkie, niemal 
jeszcze „ciepłe”, po prostu doskonałe! – cie-
szy się czytelniczka Marzena, mieszkanka 
Pruszkowa. – Dziękujemy i prosimy o więcej 
takich stojaków w mieście – dodaje.  (AF) 
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Jak potoczą 
się losy szkoły?
PIASTÓW
Pojawiły się pogłoski, 
że przewidywana jest 
likwidacja Zespołu 
Szkół im. Fridtjofa 
Nansena w Piastowie.

O sytuację tej placówki na li-
stopadowej sesji rady powia-
tu pruszkowskiego pytał radny 
Tomasz Osiński. – Młodzi lu-
dzie z Piastowa prosili mnie 
o uzyskanie informacji, o tym 
o czym w ostatnim czasie mówi 
się w Piastowie, czyli że prze-
widywana jest likwidacja ze-
społu szkół imienia Nansena 
i przekazanie tego budynku na 
szkołę kadetów – mówił.

– Jeśli chodzi o szkołę Nan-
sena, to w tej chwili jest tam 
pięć oddziałów. W tym roku 
nie zrealizowano tego nabo-
ru, który był planowany. Przy-
szłość szkoły stoi zatem pod 
znakiem zapytania, ale spo-
wodowanym tym, czy ta mło-
dzież będzie chciała przyjść do 
tej szkoły. Nie to, że chcemy ją 
likwidować – powiedziała na 
sesji Agnieszka Kuźmińska, 
wicestarosta pruszkowski. 
– Prawdą jest, że jest zaintere-
sowanie tym obiektem szko-
ły kadetów, z tym, że ta szkoła 
niekoniecznie chce cały budy-
nek ewentualnie wydzierżawić. 
Było wstępne spotkanie, jed-
nak nie ma dalszych kroków ze 
strony osób, które były tym za-
interesowane – dodała.  (AS)
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PODKOWA LEŚNA
Radni uchwalili 
„Strategię 
zrównoważonego 
rozwoju miasta-
ogrodu Podkowa Leśna 
na lata 2013–2025”. 
Zawiera cele, które 
mają być zrealizowane 
w nadchodzących latach.

Strategia rozwoju Podkowy by-
ła tworzona przy udziale przed-
stawicieli różnych środowisk 
i została społecznie zaakcep-
towana. Treść dokumentu wy-
pracowano podczas kilkunastu 
otwartych spotkań mieszkań-
ców, radnych i przedstawicieli 
urzędu miasta. W październiku 
ubiegłego roku burmistrz Pod-
kowy przekazała dokument ra-
dzie miasta i od tego czasu był 
on przedmiotem dyskusji na ob-
radach poszczególnych komisji. 
Na ostatniej sesji (14 listopada) 
podkowiańscy radni jednogło-
śnie uchwalili strategię.

Zaktualizowana strategia 
(poprzednio obejmowała lata 
2005–2014) zakłada podobne 
cele strategiczne jak wcześniej-
sza. O jakie więc cele chodzi? 
W 2025 roku Podkowa Le-
śna ma mieć rozrastającą się 
proekologiczną infrastrukturę 

cywilizacyjną i techniczną. Na-
dal chroniony będzie charakter 
miasta-ogrodu, a także zabyt-
kowy układ urbanistyczno-ar-
chitektoniczny. Zrównoważony 
rozwój ma oznaczać zachowanie 
proporcji pomiędzy potrzebami 
materialnymi i infrastruktural-
nymi, a oczekiwaniami lokalnej 
społeczności w zakresie eduka-
cji, kultury, ochrony zdrowia, 
zabezpieczenia socjalnego, 
wypoczynku, rekreacji i bez-
pieczeństwa osobistego. Stra-
tegia zakłada też współpracę 
władz miasta z innymi samo-
rządami w celu rozwoju szyb-
kich połączeń komunikacyjnych 
z Warszawą i sąsiednimi miej-
scowościami. Miasto oraz te-
reny parkowe i leśne mają być 
przystosowane do rekreacji i wy-
poczynku mieszkańców Podko-
wy Leśnej i regionu.

Kolejne zadania to m.in. bu-
dowanie pozytywnej marki 
Podkowy Leśnej, zwiększenie 
dostępności i płynności parko-
wania w centrum miasta, zapew-
nienie lokali socjalnych, rozwój 
oferty w zakresie sportu, rekre-
acji i kultury fi zycznej (w tym ba-
zy sportowej).

Plany są ambitne, ale czas 
pokaże w jakim stopniu uda się 
je zrealizować.  (DP)

Podkowa ma strategię
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Pociągi staną na Niedźwiadku w lutym
REGION
Od 1 lutego 
pasażerowie będą 
mogli korzystać 
z nowego przystanku 
osobowego Ursus 
Niedźwiadek. Trwają 
prace wykończeniowe 
w przejściach 
podziemnych.

Inwestycję wykonują wspólnie 
ZTM i PKP PLK. Pierwotnie 
zakończenie wszystkich  robót 
planowano na jesień 2013 r., 
a oddanie przystanku do użytku 
na przełomie tego i przyszłego 
roku. Od pewnego czasu wia-
domo było jednak, że tych termi
nów nie uda się dotrzymać. 

Sprawę wyjaśniła publikacja 
rozkładu jazdy na rok 2014, któ-
ry wejdzie w życie 15 grudnia 
tego roku. Wynika z niego, że 
od 1 lutego pociągi będą się już 
zatrzymywały na przystanku 
Ursus Niedźwiadek. Czy rze-
czywiście? – Prace prowadzone 
przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe już jakiś czas temu się za-
kończyły i teraz jesteśmy mniej 
więcej pośrodku drogi uzyski-
wania pozwolenia na użytkowa-
nie – mówi Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP Polskich 
Linii Kolejowych. – Uwzględ-
nienie tego przystanku w rozkła-
dzie ważnym od lutego wynika 
najprawdopodobniej z harmo-
nogramu prac przedstawionego 

przez Zarząd Transportu Miej-
skiego, który kończy roboty przy 
przejściu podziemnym. Bez tego 
przejścia przystanku otworzyć 
dla pasażerów nie można. Ter-
min oddania do użytku Niedź-
wiadka jest całkowicie uza-
leżniony od zakończenia prac 
przez ZTM i uzyskania przez 
niego pozwolenia na użytkowa-
nie – podkreśla.

A co mówią w Zarządzie 
Transportu Miejskiego? – Sko-
ro zatrzymania pociągów zostały 
w lutowym rozkładzie uwzględ-
nione, to oznacza, że inwestycja 
będzie do tego czasu gotowa ra-
zem z przejściem podziemnym 
– twierdzi Igor Krajnow, rzecz-
nik prasowy ZTM.  (DP)

Piątek, 6 Grudnia 2013



7GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 6 Grudnia 2013



8 GAZETA WPR WPR24.plWiadomości

MILANÓWEK
Zmiany na stanowiskach policyjnych 
w Milanówku. Nowym komendan-
tem został asp. szt. Robert Skirski, 
który zastąpił  asp. szt. Mirosława 
Borkowskiego (na zdjęciu). Ten ostat-
ni zdecydował się odejść na eme-
ryturę. – Chciałbym podziękować 
panu Mirosławowi za współpracę 

z samorządem milanowskim, ale 
też za współpracę ze mną. Układa-
ła się ona bardzo dobrze – podkreślił 
na sesji rady miasta burmistrz Jerzy 
Wysocki. Natomiast asp. szt. Robert 
Skirski pracuje w policji od 1994 r.
Od 26 października 2006 r. do końca 
października tego roku pełnił funkcję 

komendanta komisariatu w Jakto-
rowie. Nowy szef milanowskich po-
licjantów lubi sporty ekstremalne. 
– Wykonał 24 skoki spadochronowe 
i tyle samo na bungee. Mam nadzieję, 
że te umiejętności wykorzysta 
w pracy w Milanówku – powiedział 
z uśmiechem burmistrz Wysocki. (DP)

Nowy komendant 
milanowskich policjantów

Reklama

PRUSZKÓW
Będzie więcej punktów, 
w których pruszkowianie 
kupią alkohol. Tak 
zdecydowali miejscy radni.

W Pruszkowie funkcjonuje 100 
punktów, w których można na-
być napoje zawierające powyżej 
4,5 proc. alkoholu. Tymczasem na 
terenie miasta pojawiają się no-
we sklepy, które w ofercie rów-
nież chcą mieć „mocne” trunki. 

Na listopadowej sesji rady 
miasta debatowano nad uchwa-
łą w sprawie zwiększenia licz-
by takich punktów na terenie 
Pruszkowa. – Dotychczas obo-
wiązująca uchwała rady określała 
ilość miejsc sprzedaży alkoholu 
na liczbę 100. Ta uchwała pocho-
dzi z 1997 roku, a zmiany w niej 
były w 2003 r. Liczba 100 uległa 
w roku bieżącym wyczerpaniu 
i w tej chwili jest taka sytuacja, 
że pięć nowych wniosków przed-
siębiorców chcących sprzeda-
wać alkohol na terenie miasta 
czeka niejako na zwolnienie tej 
liczby – mówił wiceprezydent 
Andrzej Królikowski. – Po-
wstają nowe placówki handlowe 
w nowych osiedlach, miasto się 
rozrasta. W związku z tym Ko-
misja Rozwoju, Funduszy i In-
tegracji Europejskiej wystąpiła 
z wnioskiem o zwiększenie limi-
tu placówek handlu alkoholem 
na terenie miasta Pruszkowa 
ze 100 na 120 – dodał.

Uchwała ta była wcześniej 
opiniowana przez komisje. 

Zaproponowały modyfi kacje. 
– Komisja Skarbu, Budżetu i Fi-
nansów podczas omawiania po-
szła z dalej idącym wnioskiem, 
żeby liczba punktów sprzeda-
jących alkohol wynosiła 150 
– twierdził radny Józef Moczu-
ło, przewodniczący tej komisji. 
Wniosek o zwiększenie liczby 
punktów sprzedaży napojów al-
koholowych ze 100 do 150 pro-
ponowała również Komisja 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

Podczas sesji pruszkowscy 
radni nie wyrazili jednak na to 
zgody. 16 było przeciwnych, je-

Alkohol będzie można 
kupić jeszcze łatwiej...

KAROLINA 
GONTARCZYK

PIASTÓW
Władze Piastowa 
prowadzą negocjacje 
z zarządem powiatu 
pruszkowskiego 
dotyczące zamiany 
działek na nieruchomość, 
na której mieści się 
Liceum Ogólnokształcące 
im. A. Mickiewicza. 

Propozycje terenów przed-
stawione przez burmis-
trza Kubickiego nie spot-

kały się z aprobatą radnych 
opozycyjnych.

Kolejna już dyskusja na temat 
zamiany nieruchomości odbyła 
się podczas niedawnej sesji rady 
miejskiej. Burmistrz Piastowa 
Marek Kubicki poinformował, 
że 22 października do zarządu 
powiatu pruszkowskiego wysła-
no pismo dotyczące propozycji za-
miany działek na nieruchomość, 
na której mieści się Liceum Ogól-
nokształcące im. A. Mickiewicza 
przy ul. 11 Listopada. Liczy ona 
nieco ponad 7 tys. mkw. i w miejs-
cowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego jest prze-
widziana pod usługi oświatowe. 

Natomiast trzy działki, które 
miasto miałoby przekazać po-
wiatowi zajmują powierzchnię 
5 tys. mkw., mieszczą się przy 
ul. Piłsudskiego i w planie zagospo-
darowania są przeznaczone pod 

Dyskusja (znów) o zamianie działek
Sprawa nieruchomości, na której mieści się LO im. A. Mickiewicza

ręką” przekazać powiatowi działkę 
budowlaną o wartości kilku milio-
nów złotych, w dobrej lokalizacji, 
którą można szybko spieniężyć.

– A ja z tej dyskusji nic nie rozu-
miem – stwierdził Krzysztof Jan-
kowski (PO), wiceprzewodniczący 
rady miejskiej. – Przez pół roku 
słucham, oj, co to się dzieje, zabie-
rają nam liceum, które przez tyle 
lat było pięknie zarządzane przez 
Piastów, teraz już nie będzie, a gdy 
burmistrz podejmuje działania, 
żeby działka położona w centrum 
stała się własnością miasta, to te-
raz słyszę, że to może być za drogo, 
tamte działki są znakomite i same 
tylko problemy. To może w ogó-
le zrezygnujmy z zamiany, bo to 
po prostu nie ma sensu – mówił.

Wsparła go przewodnicząca 
rady Maria Ziółek (PiS). Pod-
kreśliła, że siedzibę liceum budo-
wali mieszkańcy Piastowa, więc 
choćby z tej racji zamiany nale-
żałoby dokonać. – Niestety, nie da 
się zjeść ciastka i mieć ciastka. Ta 
działka jest o wiele większej war-
tości, to duża okazja – zwróciła się 
do radnych Naszego Piastowa. Nie 
udało się ich jednak przekonać. – 
Gdyby to była okazja, to byśmy nie 
protestowali, ale to nie jest okazja. 
Jeżeli miasto miałoby dużo stra-
cić, to nie widzę powodu pośpie-
chu dla tej decyzji – ripostowała 
Agata Korczak. 

Dyskusja na temat ewentual-
nej zamiany trwała prawie go-
dzinę. Kompromisu nie udało 
się osiągnąć. 

szacunkowy dotyczący wszystkich 
nieruchomości w celu porównania
ich wartości – mówił. 

Zdaniem radnego Grzegorza 
Szuplewskiego (Nasz Piastów-
-Wspólnota Samorządowa), na 
podobny krok powinien też zde-
cydować się burmistrz. – Taka 
wiedza jest nam niezmiernie po-
trzebna tym bardziej, że działki 
przy ul. Piłsudskiego są przezna-
czone m.in. pod budownictwo spo-
łeczne i komunalne, w związku 
z tym warto znać ich wartość – 
mówił Szuplewski. – Skoro tak 
pan lubi rozmawiać o tych za-
mianach, to warto byłoby usiąść 
do stołu z pełną wiedzą, a nie opie-
rać się na wiedzy tylko jednej ze 
stron – zwrócił się do Kubickie-
go. Z kolei radny niezrzeszony 
Jacek Zaleśny wyraził niepokój 
faktem, że burmistrz chce „hojną 

zabudowę wielorodzinną i usłu-
gową. Chodzi o grunty, na któ-
rych mieściły się baraki miesz-
kalne (wrześniu ubiegłego ro-
ku spłonęły). Kubicki oczekuje 
na odpowiedź ze strony zarządu 

BRWINÓW
Podczas sesji 
(27 listopada) rady 
miejskiej miano 
głosować nad przyjęciem 
uchwały w sprawie 
ustanowienia strefy 
płatnego parkowania 
w centrum Brwinowa. 
Jednak punkt zdjęto.

Projekt uchwały zakłada wy-
znaczenie niestrzeżonej SPP 
na ul. Rynek oraz sąsiadującej 
ul. Wiejskiej, lecz tylko do nu-
meru 8. Brwinowski magistrat 
przygotował koncepcję, mają-
cą na celu przede wszystkim 
zwiększenie rotacji aut parku-
jących na rynku. Dziś bowiem 
często miejsca parkingowe są 
zajęte całymi dniami przez te 
same samochody. Utrudnia to 
stawianie aut innym mieszkań-
com, którzy przyjechali np. tyl-
ko po zakupy lub odebrać kogoś 
ze stacji PKP.

Cała sprawa jeszcze przed se-
sją radnych budziła spore emo-
cje. Zwolennicy tego pomysłu 
byli przekonani, że SPP zniwe-
luje problem z wielogodzinnym 

zostawianiem aut na brwinow-
skim rynku oraz tłoku w cen-
trum miasta, a tym samym ułatwi 
znalezienie miejsca postojowego. 
Z kolei przeciwnicy zwracali uwa-
gę na aspekt fi nansowy: koniecz-
ność wydawania pieniędzy raczej 
nie jest miłą perspektywą.

Okazuje się, że wątpliwości 
mieli także radni dyskutujący 
nad projektem uchwały podczas 
odpowiednich komisji. Było wie-
le rozbieżności co do wysokości 
stawek opłat za parkowanie, usta-
leń widełek godzinowych, a na-
wet sposobu pobierania opłat. 
– Pojawiały się pytania czy lepiej 
inwestować w ustawienie parko-
matów, czy może zatrudnić ludzi 
nadzorujących parkowanie i po-

Płatne parkowanie spadło z obrad

bierających opłaty – zdradza jeden 
z brwinowskich radnych.

Co na to Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa? – Myślę, 
że warto poczekać z przyjęciem 
tej uchwały do czasu aż wypra-
cujemy w niej najlepsze rozwią-
zania. Jedno jest pewne: chcemy 
tę strefę stworzyć, bo zwiększe-
nie rotacji samochodów parkują-
cych na rynku jest mieszkańcom 
potrzebne.  Lepiej się nie śpie-
szyć i załatwić sprawę w sposób 
optymalny dla mieszkańców. 
Stąd decyzja o zdjęciu uchwały
z porządku obrad – mówi.

Na razie nie wiadomo, kiedy od-
będzie się głosowanie nad nowym 
projektem uchwały. Może podczas 
najbliższej sesji 18 grudnia?  (AF)

Ukradł towar 
za 35 tys. zł
BŁONIE
Policjanci ze 
Starych Babic 
ujęli Roberta F.,
który ukradł 
artykuły spożywcze 
o wartości 35 tys. zł. 

Funkcjonariusze otrzyma-
li zgłoszenie kradzieży arty-
kułów spożywczych z jednej 
z fi rm na terenie gminy Bło-
nie. Poszlaki wskazywały, iż 
przestępstwa dokonał jeden 
z pracowników. Policjan-
ci przeszukali auto, którym 
dowoził towar do odbiorców. 
Znaleźli produkty niedostar-
czone do klientów. „Lewy” to-
war znajdował się również 
w prywatnym samochodzie 
Roberta F. i w jego mieszka-
niu. Ale było coś jeszcze... 

Policjanci znaleźli 220 
sztuk amunicji i broń palną. 
Jak się okazało, amunicja na-
leżała do Roberta F, a właści-
cielem pistoletu był Bogusław 
R. Obaj nie mieli na to wy-
maganego pozwolenia. Męż-
czyzn zatrzymano.  (DP)  
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powiatu, czy wyrażają zgodę na 
taką zamianę. – Z ostatnich in-
formacji, które zostały nam 
przekazane wiemy, że urzędnicy 
starostwa przeprowadzają operat 

– Niestety, nie da się 
zjeść ciastka i mieć 
ciastka – mówiła 
przewodnicząca rady, 
Maria Ziółek 

den wstrzymał się od głosu, 
za zwiększeniem liczby punk-
tów sprzedających alkohol
głosowało tylko pięciu.

Radni zdec ydowali ,  że 
w Pruszkowie może funkcjo-
nować 120 punktów sprzedaży 
napojów zawierających powy-
żej 4,5 proc. alkoholu, które 
mają być spożywane poza miej-
scem sprzedaży oraz 50 miejsc, 
w których będzie można kupić 
i spożyć alkohol.  (AS)

W Pruszkowie 
jest 100 punktów, 
w których można 
nabyć napoje 
zawierające powyżej 
4,5 proc. alkoholu 

Piątek, 6 Grudnia 2013
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• Wymiana oleju syntetycznego Dexos2 z filtrem oleju tylko:              199 zł
• Przegląd okresowy z wymianą oleju i filtra oleju silnikowego za:           489 zł

zmieniamy się dla Ciebie

AutoWola Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa
www.autowola.pl

Reklama

Reklama

Przebudują 
ulicę Środkową
OPACZ  KOLONIA
Latem przyszłego 
roku ul. Środkowa 
w Opaczy Kolonii 
zyska nowe oblicze. 
Michałowicki magistrat 
szuka wykonawcy 
przebudowy drogi.

Ul. Środkowa jest drogą gmin-
ną, na co dzień korzysta z niej 
wielu kierowców. Od czasu wy-
budowania tam włączenia ulic 
Czystej i Szyszkowej stanowi 
ważny element układu komuni-
kacyjnego w ramach południo-
wej obwodnicy Warszawy. Aby 
usprawnić przejazd Środkową, 
włodarze gminy Michałowice 
postanowili położyć na niej  
nową nawierzchnię asfaltową.

Przebudowa obejmie ponad 
330-metrowy odcinek drogi  
od ul. Klonowej do ronda. Wy- 
konawca wyłoniony w prze-
targu rozbierze istniejącą na-
wierzchnię jezdni, zdemontuje 
też progi zwalniające. Potem 
przyjdzie czas na położenie 
nowej nawierzchni asfalto-
wej. Zostanie ona wykonana na 
podbudowie z kruszywa i be-
tonu. W ciągu drogi pojawią 
się też nowy chodnik z kostki 
betonowej, krawężniki, zjazdy 
do posesji. Na czas prac wpro-
wadzona zostanie zmieniona  
organizacja ruchu.

Roboty wystartują praw-
dopodobnie wczesną wiosną 
przyszłego roku, a zakończą 
się 31 lipca  (AF)

PRUSZKÓW
Obszar o powierzchni 
ponad 5,7 tys. mkw chce 
kupić Rzymskokatolicka 
Parafia Św. Kazimierza 
w Pruszkowie. Działka, 
o którą zabiega jest 
własnością miasta.

Nekropolia w obrębie ulic Gor-
działkowskiego, 1 Sierpnia,  
2 Sierpnia, Plantowej i Cmentar-
nej jest praktycznie wypełniona, 
miejsca na pochówki brak. Tym-
czasem w pobliżu nie ma odpo-
wiedniej ilości terenów, które 
mogłyby zostać wykorzystane 
w tym celu. Niedaleko cmenta-
rza znajduje się tylko kilka nie-
wielkich działek, które mogłyby 
być przeznaczone na nekropo-
lię. O jedną z takich działek za-
biega Rzymskokatolicka Parafia 
Św. Kazimierza w Pruszkowie. 
Chodzi o teren o powierzchni  
ok. 5,7 tys. mkw znajdujacy się 
w rejonie ul. Gordziałkowskiego.

Podczas listopadowej sesji ra-
dy miejskiej pruszkowscy radni 
wyrazili zgodę na udzielenie bo-
nifikaty dla parafii. – Uchwała 
dotyczy terenu, który faktycz-
nie już stanowi część cmenta-
rza. Można powiedzieć, że jest 
to próba regulacji stanu prawne-
go. Po raz pierwszy stosujemy te-
go typu formę przekazania prawa 
własności, w którym to udziela-
my oczywiście bonifikaty. Nie-
mniej jednak po raz pierwszy 
pojawia się tutaj forma, w któ-
rej parafia będzie musiała zapła-
cić. Ta bonifikata jest wysoka na 

Tańszy teren dla parafii
95 proc., niemniej jest to cel ta-
ki, który chyba jest zasadny, by 
taką ulgę zastosować – wyja-
śnił Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Historię tego obszaru przybli-
żył pruszkowskim radnym prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński. 
– Jest to teren po byłej wetery-
narii i został skomunalizowany 
na rzecz miasta na początku lat 
90. Komunalizacja odbyła się 
na wniosek ówczesnego woje-
wódzkiego lekarza weterynarii, 
który jako przedstawiciel skarbu 
państwa nie był w stanie wygo-
spodarować pieniędzy na utrzy-
manie tego terenu. W tej chwili 
część obszaru zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego została przezna-
czona na poszerzenie cmenta-
rza – mówił. Po zmianach na 
stanowisku wojewódzkiego le-
karza weterynarii uchylono 
wcześniejszą decyzję o komu-
nalizacji tego obszaru. – Zaskar-
żyliśmy decyzję ministerstwa do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego i uzyskaliśmy orzecze-
nie korzystne dla miasta. Lekarz 
weterynarii złożył jednak wnio- 
sek o kasację orzeczenia WSA 
– twierdził Starzyński.

Ile za nieruchomość zapła-
ci parafia? Zgodnie z przyjętą 
przez radnych uchwałą będzie 
to 41035,01 zł brutto. Zakup do-
datkowego terenu nie oznacza 
jednak, że miejsca na pochów-
ki przybędzie. Już dziś więszość 
tego terenu jest wykorzystywana  
na potrzeby nekropoli.  (AS)

Tuż przed Bożym Narodzeniem ob-
legamy sklepy i centra handlowe 
w poszukiwaniu prezentów i ozdób 
świątecznych. W tym roku będzie 
jeszcze jedno miejsce, gdzie takie 
zakupy zrobimy. W pruszkowskiej 
hali Znicza (ul. Bohaterów War-
szawy 4) 15 grudnia czeka na nas 

kiermasz świąteczny. Warto tam 
zajrzeć – będziemy mieli okazję za-
kupić nietuzinkowe przedmioty, 
m. in. stylowe tekstylia do domu, 
patchworki, rękodzieła, biżuterię, 
a także ubrania, kosmetyki, deko-
racje. Na dzieci będzie czekał św. 
Mikołaj, przygotowany zostanie 

również magiczny kącik z niespo-
dziankami. Kiermasz zostanie 
otwarty w godzinach 10.00–18.00. 
Wstęp wolny. Patronami medialny-
mi imprezy są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl. Szczegółowe informa-
cje: e-mail: eventydtm@gmail.
com lub tel. 535 33 30 34. (DP)

PRUSZKÓW

15 grudnia odbędzie się kiermasz 
świąteczny w hali Znicza

Piątek, 6 Grudnia 2013
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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

 ► Elektromechanik – Monter – automaty 
pakujące – Pęcice Małe k/Janek 
– 502-204-866 maszyny@coffee-service.eu 

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

 ► Kierowca - kraj, kat. B, C – chętnie 
E. Wymagania - kursy + szkolenia, 
zaangażowanie + uczciwość 
i dyspozycyjność. CV + zdjęcie 
carmaxkb@wp.pl lub 602 600 330 

 ► OPERATOR – AUTOMATY PAKUJĄCE 
– SOKOŁÓW K/JANEK  - 501 204 866 
pakowalnia@coffee-service.eu 

 ► Operator prasy krawędziowej (CNC)  
– Nadarzyn k. Warszawy. Osoby 
z doświadczeniem. Atrakcyjne warunki! 
Tel. 227138197 lub 506-047-950, E-mail : 
katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl 

 ► Operator wózka widłowego –Nadarzyn. 
Książeczka sanepid i uprawnienia 
Urzędu Dozoru Technicznego. 
Konkurencyjne  warunki! 
Tel. 227138197 lub 506-047-950, E-mail :
katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl 

 ► Operator wózka widłowego - Pruszków 
i Błonie. Osoby z doświadczeniem . 
Tel. 227138197 lub 506-047-950, E-mail : 
katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl 

 ► Operatorzy wózków widłowych Pruszków, 
Błonie. Uprawnienie, doświadczenie, 
Tel. 506-047-950, 516-175-697 

Pakowacz/ka – kompletacja zamówień. 
Ursus/Włochy/Pruszków. (22) 890 21 03, 
sara.pacyna@gigroup.com  

 ► Poszukuję mężczyzn i kobiet do 
pracy w ochronie i sprzątaniu (mile 
widziane osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności). Płaca 9,50 zł/godz. 
Pierwsza umowa na okres próbny. Praca na 
terenie Pruszkowa. Telefon kontaktowy: 
509 577 866 lub 14 6816262 

 ► Praca jako Święty Mikołaj-Warszawa 
i okolice tel. 506-047-950, 227138197 

 ► PRACOWNIK FIZYCZNY OPERATOR 
WÓZKOWY skład budowlany-Płochocin 
tel. 227138197 

 ► SERWISANT – AUTOMATY PAKUJĄCE 
– SOKOŁÓW K/JANEK – 502 259 383  
service2@coffee-service.eu 

Sklep „BONNA” w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę, telefon 797-295-499 

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

 ► Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem kat. C 
z okolic Błonia tel. 728-365-821 

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

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

 ► Szukam pracy

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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

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

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 733 262 626

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

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

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

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

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem. Pilna 
sprzedaż. 733 26 26 26 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Kwatera pracownicza, Pruszków, 
609-218-062

 ► Lokal użytkowy w centrum Pruszkowa 
110 m2, 4 000 zł./mies. 733 26 26 26  

 ► 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 KAWALERKĘ 28m. 
ul. Prusa 62 Pruszków, 600894690 

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

Nieruchomości – wynajmę

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

Nauka

 ► Korepetycji z Matematyki udziela 
doświadczony nauczyciel. Grodzisk 
i okolice, tel.: 662-473-914 

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

Automoto – kupię

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

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

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

Automoto – sprzedam

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

Sprzedam

 ► Sprzedam segment narożny, 
516 693 777

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę, 601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

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

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
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

 ► DTP projekty, grafi k komputerowy 
602 42 52 65 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

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

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

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

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

 ► POMOC PRAWNA – spadki, spory, 
umowy, nieruchomości, odszkodowania, 
zadośćuczynienia, reprezentacja sądowa 
– Radca Prawny, tel: 881 303 215, 
www.insolens.pl 

 ► REMONTY, wycinka drzew, 503 118 140 

Studnie 694 869 194 

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

 ► Święty Mikołaj do wynajęcia, Pruszków 
i okolice, 517 471 422 

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

 ► Usługi fotografi czne, 516 596 370 
 ► Usługi księgowe, doradztwo 

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

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 
 ► Wróżka, tel.: 693 765 283 
 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 
 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 

moskitier. Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

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

Różne

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

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

Węgiel Polski
• Orzech

• ekO-grOszek
• skup złOmu

tel. 22 723 66 23
tel. 602 322 998

piastów, ul. poniatowskiego 17

SKŁAD OPAŁU
ul. Na Skraju, Otrębusy

•  węgiel  •  ekogroszek 
•  miał  •  skup złomu

Atrakcyjne ceny.  
Transport gratis.
607 460 643

SKŁAD OPAŁU
ul. Na Skraju, Otrębusy

•  węgiel  •  ekogroszek 
•  miał  •  skup złomu

Atrakcyjne ceny.  
Transport gratis.
607 460 643

KREDYTY
POŻYCZKI

CHWILÓWKI
tel. 514-507-416
koszt połączenia wg stawek operatora

Gabinet
Kosmetyczno – Fryzjerski
• Profesjonalne zabiegi fryzjerskie
• Uniwersalne zabiegi na twarz i ciało
• Metody nieinwazyjne: zabiegi ujędrniające, liftingujące
• Sonoforeza, mikrodermabrazja
• Mezoterapia bezigłowa
• Photon theraphy
• Dermomasaż podciśnieniowy 
• Masaże
• Depilacja woskiem
• Stylizacja paznokci (manicure, pedicure, manicure i pedicure 

hybrydowy)
• Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy
• Henna i regulacja brwi
• Zabiegi odbudowujące strukturę włosa
• Zabiegi zapobiegające wypadaniu włosów
• Strzyżenie
• Modelowanie
• Koloryzacja
• Upięcia, koki

Oraz:
• Sprzedaż detaliczna produktów kosmetycznych
• Bony upominkowe i pakiety zabiegowe

ul. Targowa 6/lok. 2 (Osiedle Oligo Park)
05-800 Pruszków; (22) 724 42 15

Czynne: pon. – pt.: 9.00 – 20.00, sob.: 9.00 – 14.00
bellemadamegabinet@gmail.com

Belle 
 Madame

Piątek, 6 Grudnia 2013
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Gimazjum 
Społeczne 

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

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

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

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z 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.) na wniosek 
inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego 
przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: 
Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 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 – etap III oraz powiatu żyrardowskiego – etap I  
– szlak Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów”.
Na działkach woj. mazowieckiego :
powiat grodziski, miasto Grodzisk Mazowiecki
jednostka ewidencyjna 140504 5 Grodzisk Mazowiecki 
obręb 0033 Wólka Grodziska:  dz. nr 141/8,  141/7,  141/6  
obręb 0016 Kozery:  dz. nr 166/2,  166/3,  166/4,  166/5  
obręb 0015 Kozerki:  dz. nr 12/1,  12/2,  12/3,  17/2,  20
powiat grodziski, gmina Jaktorów
jednostka ewidencyjna 140505 2 – Jaktorów
obręb Chylice:   dz. nr 110,  109,  108,  107  103  111/6  84,  98,2,  98/7, 36/5,  36/1,  38/5   
obręb Chylice Kolonia:  dz. nr 129/2,  130/2,  127/126,  64/4,  87/801,  68/2,  187,  500,  501,  502,  64/2,  
81,  158,  125/2,  122/2,  486,  473/2,  159/1,  159/2,  157/10,  160/3
obręb 0010 Jaktorów:  dz. nr 656/2,  585/4,  585/13,  611/5,  532/4,  93/3,  92/8,  153/6,  154,  155/1,  1/12,  
1/13,  1/15,  390/8,  390/5,  38/1,  388/5, 3,  390/6,  392,  532/8,  593/3,  593/2,  593/4,  249,  239/3,  
239/2,  239/1,  237/6,  93/2,  79/6,  80/6,  78/6,  77/10,  326
obręb 0011 Kolonia Jaktorów:  dz. nr 289/2,  369/2,  371,  234/2,  288,  328/5,  328/3,  328/4,  328/2,  
329/3,  184/2,  365/3
obręb 0015 Stare Budy: dz. nr  300/1,  407,  236/6,  248,  400
obręb 0014  Sade Budy:  dz. nr  48
obręb 0013 Międzyborów:  dz. nr  285/1,  283,  192
powiat żyrardowski, gmina Żyrardów
jednostka ewidencyjna143801 1 – Żyrardów
obręb 0005:  dz. nr 5568  
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ustala się 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.). 
Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.), który mówi 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”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600, gdzie strony mogą się z nimi 
zapoznać oraz składać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.
Doręczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 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.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.  2 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowa- 
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008r. Nr 154, poz. 958), w sprawie 
wydania na wniosek inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243 poz.1623), decyzji o zmianie decyzji  
o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego  
Nr 203/10 z dnia 1 lipca 2010r., 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) zawiadamia się, że w dniu 
21.10.2013 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 370/2013 
podejmujące na wniosek strony zawieszone postępowanie administracyjne  
w powyższej sprawie. 
Jednocześnie informuje się, że w dniu 21.10.2013 r. Wojewoda Mazowiecki 
na wniosek inwestora wydał decyzję umarzającą przedmiotowe postępowanie.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji. Zgodnie 
z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).
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Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 11c. ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamiam, że w związku z decyzją Wojewody 
Mazowieckiego nr 25/13 z dnia 21.02.2013 r. uchylającą w całości decyzję Starosty 
Pruszkowskiego nr 03/2012 z dnia 19.09.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji 
oraz w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 18.07.2013 r. oddalającym skargę Prezydenta Miasta Pruszkowa na ww. decyzję 
Wojewody Mazowieckiego nr 23/13, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy 
ul. Mickiewicza w Pruszkowie na odcinku od ul. Prusaka do rzeki Żbikówki w zakresie: 
budowy jezdni, chodników, zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy 
i rozbudowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, rozbiórki kolidujących 
ogrodzeń, wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie 
• 45/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 45),

- 52/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 52),
- 53/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 53/4), 63,
- 64/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 64),
- 162/34 (działka powstała z podziału działki nr ew. 162/21),
- 184/4 (działka powstała z podziału działki nr ew. 184) – obr. 6,

• 285/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 285),
- 290/3 (działka powstała z podziału działki nr ew. 290/2), 405,
- 521/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 521) – obr. 9,

• 6/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 6), 9/1, 9/2,
- 10/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 10),
- 312/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 312) – obr. 10,

Linie rozgraniczające teren inwestycji –zajęcie na czas budowy
• 50, 51, 53/3, 54, 55, 56, 57, 59, 60/2, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 162/20, 162/22, 162/23, 

184/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 184), 209, 210, 276, 277 – obr. 6,
• 58/6, 402/4 – obr. 9,
• 10/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 10), 11, 12, 151/13, 151/14, 151/15, 

151/16, 152/7, 313, 403 – obr. 10.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy 
urzędu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek ÷ piątek 8:00 – 16:00, w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115 
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
 informuje 

o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia 
Chełmońskiego”   wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
•  Odnowa i rozwój wsi  (limit dostępnych środków - 1 564 713,00 zł) 
•  Małe projekty  (limit  dostępnych środków –  785 926,73 zł) 

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 31 grudnia 2013 do 14 stycznia  
2014r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski  wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio 
w siedzibie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24,  
w poniedziałek 9:00-17:00 oraz  od wtorku do piątku - 8:00-16:00. Dodatkowo w biurze 
Stowarzyszenia w Gminnym  Ośrodku  Sportu i  Rekreacji w Teresinie , Al. XX-lecia 1A  
w dniach 13 stycznia 2014r w godz.8-16,00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 
Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD 
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data 
wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek powinien być podpisany przez 
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe 
sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

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

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania 
przez LGD.
Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz 
jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami 
ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 30% max ilości dostępnych  
punktów na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla działania „Odnowa  
i rozwój wsi” lub uzyskać min. 50% max ilości dostępnych  punktów na etapie oceny zgodności 
operacji z lokalnymi kryteriami dla działania „Małe projekty”.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku  
o przyznanie pomocy.
Do wniosku niezbędne jest dołączenie „Oświadczenia Beneficjenta”. Wzór dokumentu 
dostępny jest na stronie www.ziemiachelmonskiego.pl.
 
Stowarzyszenie  zapewnia bezpłatne doradztwo  i pomoc w przygotowaniu  wniosków. 
Szczegółowe informacje  udzielane są w biurze  LGD  ul. Warszawska  24 w Żabiej Woli 
 – w poniedziałek  od 9-17-tej   oraz od wtorku do piątku   od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51,  
795-588-621, 795-587-114, email: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

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

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Niniejszym informuję, na podstawie 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.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), że w sprawie wszczętej 
na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika 
p. Zdzisława Wypycha, w dniu 25 listopada 2013 roku została wydana decyzja Nr 318/2013 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.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustalono na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 
Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kompletnymi aktami sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606. 
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 od dnia jej doręczenia. 
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) – dalej jako Kpa, 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.                WIŚ-III.7840.2.107.2013.JS

Wójt Gminy Michałowice  
informuje, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach znajduje 
się do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 331,29 m2. Lokal w stanie 
surowym zamkniętym usytuowany jest na II piętrze budynku. 
Do lokalu prowadzi oddzielne wejście z zewnątrz (klatka 
schodowa, winda). Preferowany czas trwania umowy najmu to 
3-10 lat. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji  
i Rolnictwa, pok. 208, tel. (22) 350-91-81 lub 350-91-82. 

Piątek, 6 Grudnia 2013
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PREZENT KUPUJESZ, DRUGI OD NAS 
ZA 160 ZŁ OTRZYMUJESZ

tel. 731 00 08 08
Pruszków
ul. Emancypantek 4
www.majestic-derm.pl

ZA 160 ZŁ OTRZYMUJESZ

UWAGA PANOWIE 
NAJLEPSZY 
PREZENT 
DLA PAŃ!
GDY TEN PREZENT 
PODARUJESZ 
TO KOBIETĘ 
OCZARUJESZ


