
Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia
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Wójt zostaje
NADARZYN 

Janusz Grzyb zachował fotel 
wójta przynajmniej do wyborów 
samorządowych. Do końca 
kadencji dotrwają też obecni radni. 
Referendum w Nadarzynie nie 
przyciągnęło do urn wymaganej 
liczby głosujących.  4
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REGION 
Szykuje się lawina skarg 
z Nowych Grocholic 
i Osiedla Michałowice na 
decyzję ministra rolnictwa 
w sprawie stwierdzenia 
nieważności 
przeprowadzonej 
w 1944 r. reformy rolnej.

S kargi nie wynikają bynaj-
mniej z faktu, że miesz-
kańcy obu miejscowości 

podważają istotę decyzji. Pro-
blem tkwi w szczegółach. – Sko-
ro zabrano ziemię byłym właści-
cielom bezprawnie, to słusznie 
trzeba ją zwrócić, albo zapła-
cić za to. Tylko dlaczego ma to 
się odbywać naszym kosztem? 
– pyta jeden z mieszkańców No-
wych Grocholic. Podobne pyta-
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Skarżą na ministra
nia zadają w Michałowicach, 
gdzie setki rodzin obawiają się 
utraty dorobku życia. 

Jak to możliwe? Minister 
stwierdzając nieważność refor-
my rolnej dał przyzwolenie spad-
kobiercom Barbary Grocholskiej 
ubiegania się o roszczenia. Co 
ciekawe, „Dobra Ziemskie Mi-
chałowice” oraz Nowe Grocholi-
ce ponownie stały się ich własno-
ścią, a osiedleni tam mieszkań-

Bez rewelacji 
GRODZISK MAZOWIECKI 

Finansowe cięcia nie omijają 
okolicznych gmin i powiatów, 
w tym grodziskiego. Na inwestycje 
powiat ten przeznaczy tylko 
9,2 mln zł. Nie będzie więc 
spektakularnych przedsięwzięć.  8

 Mieszkańcy są zdezorientowani...

cy muszą teraz udowadniać, że to 
jednak oni są właścicielami po-
szczególnych działek. A wszyst-
kiemu winny jest brak w decyzji 

ministra zapisu o odwracalno-
ści skutków.
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Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąc-
lecia w Raszynie ogłosiło konkurs na 
logo placówki. Prace przyjmowane są 
w sekretariacie szkoły, a termin ich 
złożenia upływa 22 marca. Rozstrzy-
gnięcie konkursu zaplanowano na 
7 kwietnia br. Logo gimnazjum mo-
że zaprojektować każdy mieszkaniec 

Raszyna, a także fi rmy. Organizato-
rzy nie mają szczególnych wymagań 
w kwestii samych projektów. – Mo-
gą nawiązywać do sylwetki patrona 
szkoły, nowoczesnego nauczania lub 
idei różnorodności kulturowej. Nie są 
to jednak wymogi formalne. Jeste-
śmy otwarci na inne pomysły – piszą 

w komunikacie. Podkreślić 
trzeba, że jeden ze zgłoszonych 
projektów zostanie ofi cjalnym 
logo raszyńskiego gimnazjum. Ale 
nie tylko to kusi. Dla najwyżej ocenio-
nych projektantów przewidziano 
nagrody: tablet, aparat fotografi czny 
oraz czytnik e-booków. (MAP)
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RASZYN

Zaprojektuj logo szkoły, 
masz szansę wygrać nagrody
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– Stwierdzenie przez ministra bra-
ku potrzeb analizy wydanej decy-
zji pod kątem odwracalności ich 
skutków w znaczny sposób naru-
sza podstawowe prawa nowych 
właścicieli – mówi Andrzej Zarę-
ba, wójt Raszyna. – Decyzja mini-
stra wydana została z naruszeniem 
podstawowych zasad demokra-
tycznego państwa prawa. Zasady 
własności praw słusznie nabytych 
oraz zasady zaufania obywate-
li do państwa. Jest ona z pewno-
ścią wyrazem rekompensaty praw 
naruszonych przez decyzje nacjo-
nalizacyjne. Podjęta została jed-
nak bez poszanowania interesów 
aktualnych właścicieli nierucho-
mości – twierdzi wójt. 

Zarzuty w kierunku ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi padły 
w trakcie sobotniego (18 bm.) spo-
tkania mieszkańców w Raszynie. 
Ale w podobnym tonie kilka dni 
wcześniej wyrażały się władze 
Michałowic, które również zor-
ganizowały zebranie, aby uspoko-
ić atmosferę w gminie. W trakcie 
obu tych spotkań gościli przedsta-
wiciele ministerstwa rolnictwa, 
jednak w żaden sposób nie udało 
im się ostudzić emocji zdezorien-
towanych mieszkańców. 

A do składania skargi na de-
cyzję ministra gorąco zachęcają 
władze obu gmin. Jest to o tyle 
istotne, że im więcej mieszkań-
ców zaskarży decyzję, tym więk-
sza szansa na to, że wojewódzki 
sąd administracyjny nakaże mi-
nistrowi ponowne zajęcie się 
sprawą. Wówczas powinien po-
jawić się zapis o odwracalności 
skutków. Zwolniłoby to miesz-
kańców mających uregulowaną 
własność od tego, aby dowodzić 
w postępowaniu, iż są prawowi-
tymi właścicielami. Podobnie jak 
tych, którzy mają ziemię w użyt-
kowaniu wieczystym. 

Niestety, niezależnie od tego 
czy skargi przyniosą oczekiwa-
ny rezultat, spać spokojnie nie 
mogą ci, którzy nie mają uregu-
lowanej własności. – Muszą się 
liczyć z najgorszymi perturbacja-
mi – przyznaje Mirosław Chmie-
lewski, zastępca wójta Raszyna. 
– Dla posiadaczy samoistnych 
nie ma innej drogi, jak próba za-
siedzenia. Również i im staramy 
się pomóc – dodaje Chmielew-
ski. Przypomina, że stosowne 
druki do złożenia skargi w są-
dzie mieszkańcy mogą odbie-
rać w raszyńskim magistracie.

Dla większości mieszkańców 
termin składania skargi upływa 
z końcem stycznia. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 – O całej sytuacji zostaliście pań-
stwo poinformowani przez mini-
sterstwo, bo tak nakazał nam sąd. 
Takie postępowanie nie jest czymś 
nadzwyczajnym czy szczególnym 
– mówił Adam Michałowski, na-
czelnik wydziały rewindykacji 
w ministerstwie rolnictwa. Podkre-
ślił, że stwierdzenie nieważności 
reformy rolnej musiało dotyczyć 
całych terenów objętych uwłasz-
czeniem. Tym samym minister-
stwo nie wyodrębniało w swojej 
decyzji działek, które na prze-
strzeni lat zmieniły właścicieli, bo 

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa po prawie 
roku będzie miała 
już pełne własne 
stanowisko do 
przetaczania kół 
w pojazdach. 

Pociągi EN97 wyprodukowa-
ne dla WKD przez fi rmę PE-
SA z Bydgoszczy okazały się 
przysłowiowym „kotem w wor-
ku”. 14 nowoczesnych składów, 
które zjawiły się w komplecie 
w grodziskiej lokomotywowni 
w 2012 r. praktycznie od po-
czątku sprawiały problemy nie 
tylko kolejarzom. Za ciasne, 
ze źle ustawionymi uchwyta-
mi, szwankującą klimatyzacją 
i zacinającymi się drzwiami 
– składy w opinii pasażerów 
szybko zyskały miano bubli. 
Dopełnieniem całości okaza-
ły się kłopoty z kołami nowych 
składów, a konkretnie ze zbyt 

WKD sama przetoczy koła
na przetaczanie kół, które zaj-
muje jeden dzień, musiały być 
wysyłane do innych fi rm i cze-
kać w kolejce. 

WKD rozpoczęło więc pra-
ce związane z przygotowaniem 
własnego stanowiska do prze-
taczania kół. – Przedłużyły 
się przygotowania do przetar-
gu. Musieliśmy skompletować 
wymaganą dokumentację, 
przeprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia. Teraz czekamy 
na oferty firm, które dostar-
czą i zamontują tokarkę pod-
torową. To urządzenie pozwoli 
nam szybciej wykonać napra-
wy, choć już dziś prowadzone 
są one w naszej lokomotywow-
ni – mówi Krzysztof Kulesza. 
– Jeśli w danym składzie trzeba 
dokonywać większych napraw, 
to wtedy wysyłamy taki pociąg 
do zewnętrznej fi rmy. Nie zda-
rza się to jednak często. Więk-
szość napraw jesteśmy w stanie 
wykonać sami – dodaje.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI 
Cinema City planuje 
budowę parku rozgrywki 
w Mszczonowie. 
Czy przy okazji drgnie 
sprawa Adventure 
World Warsaw
w Grodzisku Mazowieckim?

O tym, że w połowie roku Cine-
ma City przedstawi plany bu-
dowy parku rozrywki, który ma 
powstać pod Mszczonowem 
poinformowała wyborcza.biz. 
Portal podkreśla, iż po tym jak 
ogłoszono transakcję przejęcia 
kontroli nad Cinema City przez 
brytyjską grupę Cineworld, 
szefostwo spółki zapowiedzia-
ło kontynuowanie prac nad 
projektem Park of Poland, czyli 
wielkim parkiem rozrywki. Cine-
ma City w pierwszej kolejności 

miałoby przeznaczyć gotówkę, 
jaka zostanie w spółce po tran-
sakcji na budowę parku właśnie. 

Doniesienia te łączone są 
z pomysłem budowy Adventure 
World Warsaw w Grodzisku Ma-
zowieckim. Inwestycja, jak wie-
my zakończyła się klapą, ale… 
nadzieje na reaktywację pomy-
słu ciągle są żywe. Najwyraźniej 
tylko w świadomości lokalnej 
społeczności, bo póki co przed-
stawiciele Cinema City nie dają 
żadnych sygnałów, iż chcieliby za-
inwestować miliony w Grodzisku, 
a nie w Mszczonowie. – Co praw-
da informacje na ten temat mamy 
ograniczone, ale nikt z Cinema 
City nie kontaktował się z nami 
w tej sprawie – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska. 

Do całej sprawy urząd pod-
chodzi więc spokojnie. A czy 

Wielka rozrywka w Mszczonowie?
sam próbował zasygnalizować 
przedstawicielom Cinema City 
temat? – Grunty kupione są w rę-
kach prywatnych właścicieli, więc 
nie ma przesłanek, abyśmy zabie-
gali o takie kontakty. To jest spra-
wa pomiędzy nimi. Jeśli w jakiś 
sposób dojdą do porozumienia, 
to będziemy się cieszyć. Cierpli-
wie czekamy na rozwój wydarzeń 
– dodaje Galiński.  (MAP)

Zadzwoń tel. 733 26 26 26
www.willagloria.pl

mieszkania 
50-160 m 2  

KAMERALNE MIESZKANIA W MILANÓWKU

NOWE, NIŻSZE CENY 
przykładowa aranżacja
    lokal 2-pokojowy 58 m2

3999 
zł za mkw

od

> mieszkania od 50 do 160 mkw
> spokojna okolica
> stylowa architektura
> drewniane okna
> ogrody zimowe 
> przestronne komórki lokatorskie

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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szybko ścierającą się powierzch-
nia toczną kół. – Nie spodzie-
waliśmy się tak dużego zużycia. 
Myślę, że producent również się 
tego nie spodziewał. Wspólnie 
z PESĄ i odpowiednimi jed-
nostkami pracujemy nad roz-
wiązaniem problemu – mówił 
blisko rok temu Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 

Pojazdy, do czasu naprawy, 
musiały być wyłączone z eks-
ploatacji. A WKD ratowała się 
wysyłając na szlak 40-letnie 
składy. Dodatkowo przewoź-
nik nie miał odpowiedniego 
zaplecza do przeprowadzenia 
koniecznych napraw i składy 
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Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Skarżą na ministra

z chwilą wprowadzenia reformy 
rolnej należały one do dóbr Bar-
bary Grocholskiej. – Minister tak 
zdecydował i ewentualna polemi-
ka na ten temat odbędzie się przed 
sądem – podkreślił Michałowski.

– Decyzja ministra 
wydana została 
z naruszeniem 
podstawowych zasad 
demokratycznego 
państwa prawa 
– Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna        

 Szykuje się lawina skarg na ministerialną decyzję
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wyprzedaż

SALE
wyprzedaż

SALE
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

wyprzedaż 
biżuterii srebrnej

tylko 
do 25 stycznia

Piątek, 24 Stycznia 2014

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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Aby referendum 
było ważne zabrakło 
dokładnie 766 głosów  

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN 
Referendum w sprawie 
odwołania wójta gminy 
Nadarzyn oraz rady 
gminy jest nieważne. 
Zdecydowała zbyt mała 
frekwencja. Janusz 
Grzyb zachował fotel 
wójta przynajmniej 
do wyborów 
samorządowych. Do 
końca kadencji dotrwają 
też obecni radni.

Niedzielne (19 stycznia) 
referendum nie przy-
ciągnęło do urn wy-

maganej liczby głosujących. 
Udział w nim wzięło 1816 
osób, czyli 19,55 proc. upraw-
nionych do głosowania. Za od-
wołaniem wójta było 1771 osób 
(98,61 proc.), natomiast sprze-
ciw wyraziło 25 mieszkańców. 
Oddano 20 nieważnych głosów. 

Referendum nieważne. Wójt i rada gminy zostają
Warto podkreślić, że do tego, 
aby referendum było ważne za-
brakło dokładnie 766 głosów. 

Również zdecydowana więk-
szość głosujących opowie-
działa się za odwołaniem rady 
– 1761 osób (98,84 proc.). Za 
„nie” były 34 osoby, głosów nie-
ważnych oddano 21. 

W trakcie referendum naj-
więcej głosów oddano w pierw-
szym okręgu – Szkoła Podstawo-
wa w Nadarzynie – gdzie do urn 

W niedzielnym (19 stycznia) głosowaniu na terenie gminy Nadarzyn wzięło udział 19,55 proc. uprawnionych mieszkańców  
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szczęście zaufanie, a nie reklama. 
Widzę jednak pewne braki. Mam 
tu na myśli liczbę głosujących 
za moim odwołaniem, tak więc 
czeka mnie jeszcze wiele pracy.

Jak wyniki referendum komen-
tują jego inicjatorzy? – Nie będę 
udawał, ale jestem zawiedziony 
– przyznaje Mariusz Karpiński, 

(okręg nr 5) gdzie oddano 72 
głosy (3,64 proc.) oraz w okręgu 
nr 3 (OSP Nadarzyn), zagłoso-
wało tam 280 osób (14,77 proc.).

– Zawsze podchodzę z pokorą 
do tego typu wyników i nie inaczej 
jest tym razem. Nie ukrywam przy 
tym, że z przebiegu głosowania 
bardzo się cieszę – mówi Janusz 

Grzyb, wójt gminy. Podsumowu-
jąc głosowanie zwraca uwagę na 
rozmach z jakim komitet referen-
dalny przeprowadził kampanię. 
– W tej kwestii jest to przeciwnik 
wysokiej klasy. Kampania prze-
prowadzona była na poziomie 
ekstraklasy – przyznaje wójt. I do-
daje: – O wyniku zadecydowało na 

poszło 680 osób (28,11 proc.). 
Z kolei 430 mieszkańców gło-
sowało w Nadarzyńskim Ośrod-
ku Kultury (okręg nr 2 – 31,46 
proc.), a 354 w Ruścu (okręg nr 4 
– 21,70 proc.). Najniższą frekwen-
cję zanotowano w Młochowie 

pełnomocnik komitetu „Nasz Zie-
lony Nadarzyn”. Podkreśla jed-
nak, że niedzielne głosowanie 
absolutnie nie wpłynie negatyw-
nie na dalszą działalność gru-
py przeciwnej wójtowi i radzie. 
– Referendum okazało się poraż-
ką, ale nie przegraną. Myślę, że ten 
kapitał ludzki jaki udało nam się 
zgromadzić niebawem zaprocen-
tuje. W ostatnich latach nie było 
nawet kontrkandydatów do rady, 
o wójcie nie wspominając. W zbli-
żających się wyborach będziemy 
mieli już godną reprezentację 
– zapowiada Karpiński.

Czy można się spodziewać, że 
po referendum atmosfera w gmi-
nie z lekka się przerzedzi? – Jeśli 
będziemy rywalizować wyłącznie 
w oparciu o programy polityczne, 
to jest taka szansa – uważa wójt, 
który najwyraźniej jednak nie bę-
dzie mógł spać spokojnie. – Ma-
my mnóstwo tematów, którymi 
chcemy się jeszcze zająć – za-
powiada pełnomocnik komitetu 
„Nasz Zielony Nadarzyn”. 

W niedzielnym (19 stycznia) głosowaniu na terenie gminy Nadarzyn wzięło udział 19,55 proc. uprawnionych mieszkańców  

 Referendum nie przyciągnęło do urn wymaganej liczby głosujących  

Piątek, 24 Stycznia 2014

REGION
Polskie Stronnictwo Ludowe ogło-
siło kandydatów na majowe wybory
do Parlamentu Europejskiego. 
„Jedynką” na warszawskiej liście jest 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. Na tej li-
ście (okręg nr 4 obejmujący Warsza-
wę oraz osiem okolicznych powiatów: 

grodziski, legionowski, nowodworski, 
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni oraz wołomiń-
ski) znaleźli się też: Bożena Żelazow-
ska, Dariusz Grajda, Lidia Rudzka 
(dyrektor Mazowieckiego Specjali-
stycznego Centrum Zdrowia im. Ja-
na Mazurkiewicza w Pruszkowie 

Grzegorz Benedykciński 
kandydatem do europarlamentu

– Szpital Tworkowski), Katarzyna 
Krężlewicz, Bożena Pakuła, Józef 
Zalewski, Waldemar Roszkiewicz, 
Przemysław Cichocki, Erwina Ryś-
-Ferenc. Na liście mazowieckiej (okręg 
nr 5) kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego pojawił się marszałek 
województwa Adam Struzik. (AS)

REKLAMA
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Witryna michalowice.pl zyska-
ła nową szatę graficzną. Urzędni-
cy podkreślają, że mieszkańcom 
ułatwi to dostęp do informa-
cji, komunikatów i relacji o ży-
ciu gminy. Strona w zmienionej 
formule dostępna jest od nie-
dawna. Internautów wita ekran 

z fotografią urzędu gminy i pod-
stawowymi informacjami te-
leadresowymi. Jednak zmiana 
szaty graficznej to nie jedyna 
nowość. Nowa strona jest wy-
posażona w narzędzia, które 
ułatwiają internautom znalezie-
nie ważnych dla nich informacji. 

Stronę można też wygodnie 
przeglądać na urządzeniach mo-
bilnych. Urzędnicy zachęcają 
mieszkańców i internautów do 
wyrażania swoich opinii na temat 
wyglądu i funkcjonalności strony. 
Sugestie można zgłaszać na ad-
res admin@michalowice.pl. (AS)

Witryna miejscowości zyskała
nową szatę grafi czną

MICHAŁOWICE

REKLAMA

PRUSZKÓW
PGNiG Termika 
systematycznie 
modernizuje pruszkowską 
elektrociepłownię. 

Pod koniec lutego powinny ruszyć 
prace związane z remontem sta-
rych urządzeń w Elektociepłowni 
Pruszków. Mają potrwać do koń-
ca roku. Spółka ogłosiła przetarg 
na remont kotłów, urządzeń na-
węglania i odżużlania. 

– Prace, o których mowa są 
standardowymi, corocznie wyko-
nywanymi remontami. Ich celem 
jest utrzymanie odpowiedniego 
stanu urządzeń, co pozwala na za-
pewnienie niezawodnych dostaw 
ciepła mieszkańcom Pruszkowa. 
Harmonogram realizacji prac zo-
stał tak ustalony, aby jak co roku 
nie zakłócał tych dostaw – mówi 
Dorota Kraskowska, rzecznik pra-
sowy PGNiG Termiki.  (AS)

Modernizacja 
w elektrociepłowni

PRUSZKÓW
Trwa ostatni etap 
budowy ul. Pogodnej 
w Pruszkowie. 
To dobra wiadomość. 
A teraz gorsza 
– mieszkańcy informują, 
że przy okazji 
niszczona jest sąsiednia 
ulica Srebrna.

Budowę przedłużenia ul. Po-
wstańców w Pruszkowie od 
al. Wojska Polskiego do ul. Li-
powej podzielono na kilka eta-
pów. W ramach pierwszego 
wykonano odcinek tej drogi od 
ul. Bolesława Prusa do ul. Ko-
morowskiej, a w maju ubiegłego 
roku drogowcy zakończyli budo-
wę od al. Wojska Polskiego do 
ul. Bolesława Prusa. Ostatnim 
etapem tej inwestycji miał być 
fragment między ulicami Komo-
rowską a Lipową zaplanowany 
na rok 2013. Jednak w 2012 r. 
w budżecie miasta zostały wolne 
środki i urzędnicy zdecydowali, 
że ruszą z budową fragmentu od 
ul. Komorowskiej do ul. Polnej, 
który zakończył się w maju ubie-
głego roku. Ostatni odcinek tej 

drogi od Polnej do Lipowej jest 
w trakcie budowy.

Mieszkańcy cieszą się, że dro-
ga powstaje, ale mają zatrze-
żenia. – Chodzi o sąsiadującą 
z ul. Pogodną, ulicę Srebrną 
– mówi czytelniczka. – Droga ta 
została kilka lat temu wyremon-
towana i ma nawierzchnię z kost-
ki brukowej. Niestety, ciężarówki 
dojeżdżające tędy do placu budo-
wy niszczą ją, jest coraz bardziej 
wyboista. Dlaczego tiry nie jeż-
dżą innymi drogami? – dopytuje.

Urzędnicy zapewniają, że 
ewentualne zniszczenia bedą 
naprawione przez wykonawcę 
inwestycji tuż przed odbiorami. 
– Z tego, co wiem, to towar jest do-
wożony od ul. Lipowej. Być może 
teraz, kiedy jest sypana podbudo-

Budują Pogodną, niszczą Srebrną

wa, coś się zmieniło – mówi Elż-
bieta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Jeże-
li są jakieś uszkodzenia ul. Srebr-
nej to oczywiście wykonawca 
przed odbiorem Pogodnej bę-
dzie musiał je naprawić – dodaje.

A jak postępują prace na Po-
godnej? – Mamy już wykonaną 
kanalizację deszczową, była ko-
lizja z gazociągiem, ale też już 
sobie z tym poradziliśmy, zro-
biliśmy już chodnik, robione są 
oświetlenie, sięgacz, podbudowa. 
Tak, że prace postępują – pod-
kreśla Elżbieta Korach.

Zgodnie z planem inwestycja 
powinna być gotowa na przeło-
mie wiosny i lata tego roku.  (DP)

Dworzec stanie się wizytówką?
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
twierdzą, że zabytkowy 
dworzec kolejowy nie 
jest dobrą wizytówką 
miasta. – Czy nie ma 
szansy na remont 
tego pięknego, choć 
mocno zniszczonego 
obiektu? –  pytają.

T emat naprawy dworca jest 
ostatnio często poruszany 
przez podróżnych i miesz-

kańców. Zwłaszcza, że kolejarze 
modernizują w naszym rejonie 
linie podmiejską i dalekobieżną. 
Kilka miesięcy temu zakończył 
się remont przejścia podziemnego 
na peron pruszkowskiego dwor-
ca, a od stycznia ruszono z przy-
gotowaniami do przebudowy 
tego tunelu i wydłużenia go do 
ul. Waryńskiego. Pruszkowianie 
zastanawiają się czy jest szansa, 
by nowe oblicze zyskał też za-
bytkowy, dworcowy budynek. 
– Dworzec kolejowy powinien być 
wizytówką miasta. W Pruszkowie 
tak nie jest. Budynek wygląda sza-
ro i brzydko. Odpadają dachówki 
i odłazi tynk. Wewnątrz obiek-
tu jest ciemno – wylicza czytel-
nik Bogdan. – Czy naprawdę nie
można czegoś zrobić, by dworzec 
wyglądał lepiej? – pyta. 

Przez wiele lat władze miasta 
starały się o przejęcie budynku 
dworcowego. Udało się znaleźć 

również inwestorów, którzy byli 
zainteresowani nie tylko wynaj-
mem powierzchni, chcieli rów-
nież wyłożyć pieniądze na remont 
obiektu. Ostatecznie jednak roz-
mowy między miastem a PKP za-
kończyły się fi askiem. Kolejarze 

Kolejarze prowadzą uzgodnie-
nia z konserwatorem zabytków 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – W tej 
sytuacji odesłaliśmy inwestorów 
właśnie do PKP. Mamy informa-
cje od jednego z zainteresowa-
nych, że rozmowy z kolejarzami 
są trudne – dodaje.

Czy w końcu mieszkańcy 
Pruszkowa doczekają się remon-
tu budynku (i nie tylko) dworca? 
Jest szansa, że prace ruszą jesz-
cze w tym roku. – Modernizacja 
dworca w Pruszkowie została 
przewidziana na lata 2014-2015 
– mówi Aleksandra Dąbek z biura 
prasowego PKP SA. – Zakres prac 
obejmie m.in. wymianę wszystkich 
wewnętrznych instalacji, pokry-
cia dachowego, stolarki okiennej 
i drzwiowej, przebudowę pomiesz-
czeń w budynku dworca i popra-
wę estetyki obiektu, przebudowę 
terenu wokół dworca – wylicza. 
Kolejarze zapewniają również, 
że obiekt będzie dostosowany 
do potrzeb niepełnosprawnych, 
znajdzie się w nim też pomieszcze-
nie dla opiekuna z dzieckiem. 

Remont dworca kolejarze przewidzieli na lata 2014-2015
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Remont dworca kolejarze przewidzieli na lata 2014-2015

zdecydowali, że pruszkowski dwo-
rzec zostanie w ich rękach. – Od 
PKP dostaliśmy odmowę. Jednak 
mamy informacje, że w temacie 
dworca coś zaczyna się dziać. 

Zakres prac ma 
objąć m.in. przebudowę 
pomieszczeń 
w budynku dworca 
i poprawę estetyki 
obiektu

 Jest szansa, że dworcowy budynek odzyska blask
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SOKOŁÓW
Na ul. Sokołowskiej w Sokołowie 
21 stycznia doszło do wypadku 
z udziałem trzech aut. Dwie osoby 
trafi ły do szpitala. Informację o zda-
rzeniu przekazał nam czytelnik. – 
Na Sokołowskiej był jakiś wypadek. 
Stoją trzy auta z czego dwa są roz-
bite – mówił Michał. – Z naszych 

informacji wynika, iż kierujący hy-
undaiem jadąc w kierunku al. Kra-
kowskiej dość późno zauważył, że 
auto jadące przed nim zahamowało 
i w ostatniej chwili chciał je ominąć 
zjeżdżając na przeciwległy pas ru-
chu. Tam nadjeżdżał z przeciwka in-
ny samochód i doszło do zderzenia. 

Trzeba zaznaczyć, ze ten pojazd, 
który miał być wyminięty również 
ucierpiał – powiedziała kom. Doro-
ta Nowak, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
W wypadku ranne zostały dwie oso-
by – kierujący hyundaiem oraz prowa-
dzący auto jadące z przeciwka. (DP)

Wypadek na Sokołowskiej, 
dwie osoby zostały ranne

Modernizacja 
w elektrociepłowni

REKLAMA

74zŁ

W JEDNĄ STRONĘ

Ceny od

z 11 polskich lotnisk (wł. Modlin)

Lataj z Ryanair

Rezerwacje do północy 27.01  .2014. Dni podróży: pon - czw.  Loty od lutego do marca.  Liczba biletów w promocji ograniczona. Szczegóły, warunki i postanowienia na Ryanair.com. Ceny nie zawierają opłat i kosztów opcjonalnych.  Loty z Modlina.

www.ryanair.com

PIASTÓW 
Przez dziesiątki 
lat miasto „na dziko” 
posługiwało się herbem. 
– Był niezgłoszony, 
niezarejestrowany 
– przyznała podczas 
sesji Maria Ziółek, 
przewodnicząca 
rady miasta. 

Sprawa wyszła na jaw przypad-
kiem, w momencie, kiedy Piastów 
stara się o nadanie sztandaru.

Pierwsze po Nowym Roku ob-
rady miejskich rajców choć nie 
toczyły się w burzliwej atmosfe-
rze, to jednak dostarczyły emocji. 
Uwagę wszystkich przykuł punkt 

mówiący o przyjęciu stanowi-
ska w sprawie wszczęcia pro-
cedury ustanowienia sztandaru. 
W ostatniej chwili prezydium ra-
dy zdecydowało się poszerzyć 
stanowisko o… herb, fl agę oraz 
pozostałe emblematy, jakimi 
posługuje się Piastów. Powód? 
Okazało się, że od lat 50-tych 
ubiegłego wieku miasto posłu-
guje się nimi „nielegalnie”. 

– Nie było opinii heraldycznej. 
Herb byłby odrzucony, bo jest nie-
ważny – przyznała Maria Ziółek. 
Przewodnicząca rady odwiedziła 
Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji oraz spotkała się z heral-
dykami. Chciała skonsultować 
wygląd sztandaru o jaki stara się 

Herb miasta? Niezgłoszony, niezarejestrowany…

Piastów. W trakcie spotkania oka-
zało się, że należy zmienić herb 
oraz „zalegalizować” pozostałe 

miejskie emblematy. – Aby był 
sztandar, musi być opinia heraldy-
ków dotycząca herbu. Punkt został 

poszerzony, aby od razu uporząd-
kować wszystkie te sprawy – tłu-
maczyła radnym.

Stanowisko zostało przyję-
te, chociaż aż sześcioro radnych 
wstrzymało się od głosu. Jed-
ną z nich była Aneta Czyż. – Po-
winniśmy poddać opinii i dyskusji 
mieszkańców ten projekt – argu-
mentowała, wskazując na kartkę 
z wydrukiem sztandaru, któ-
rą oglądali radni. – Tego mi po 
prostu zabrakło – dodała Czyż. 
– Nie będę robiła referendum dla 
sztandaru – przyznała wyraźnie 
podirytowana przewodnicząca. 
Jednak po chwili namysłu po-
stanowiła projekt przedstawić 
mieszkańcom Piastowa. – A co 

jeśli większości on się nie spodo-
ba? – padło z sali obrad. – Wy-
niesiemy i odświeżymy ten 
komunistyczny – „rzuciła” prze-
wodnicząca Ziółek.

Podkreślić należy, że herb 
przejdzie „kosmetykę” polegają-
cą wyłącznie na zmianie tarczy. 
Pociągnie to jednak za sobą nie tyl-
ko zmiany w statucie miasta, ale 
trzeba będzie wymienić wszyst-
kie emblematy czy materiały pro-
mocyjne Piastowa. Sam koszt za-
mówienia sztandaru szacowany 
jest na 8 tys. zł. – Mam nadzieję, 
że znajdziemy sponsorów. A mo-
że sami radni zechcą się dorzucić 
– powiedziała z nadzieją prze-
wodnicząca rady.  (MAP)  

Lodowisko 
wreszcie czynne
PRUSZKÓW
Można korzystać 
z lodowiska przy 
ul. Gomulińskiego. 
21 stycznia udało się 
je w końcu uruchomić. 

– Tafla została zmrożo-
na i obiekt już funkcjonuje 
– mówi Tomasz Krawczyń-
ski, dyrektor pruszkowskie-
go MOS-u.

Lodowisko jest otwarte od 
poniedziałku do piątku oraz 
w weekendy. Wstęp bezpłat-
ny. W dni nauki szkolnej od 
rana do godz. 14.00 obiekt 
będzie dostępny dla szkół 
w ramach zajęć wychowa-
nia fi zycznego, zaś od godz. 
16.00 do 20.00 skorzysta-
ją z niego pozostali miesz-
kańcy. W soboty i niedziele 
lodowisko zaprasza wszyst-
kich w godzinach od 12.00 
do 20.00. Aby skorzystać 
z tafl i trzeba przyjść z wła-
snymi łyżwami, ponieważ 
przy obiekcie nie funkcjo-
nuje wypożyczalnia.  (DP)
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PRUSZKÓW
Na koniec ubiegłego roku 
w powiecie pruszkowskim 
zarejestrowanych było 
5,5 tys. bezrobotnych. 
– Patrząc po stopie 
bezrobocia, to nie jest źle. 
Ale mimo wszystko ponad 
pięć tysięcy osób nie ma 
pracy. A to jest dużo 
– mówi dyrektor 
Robert Radziwonka.

Z łośliwi twierdzą, że sta-
tystyki są wyłącznie dla 
statystyków. Nie obra-

zują faktycznego stanu rzeczy, 
a wszelkie średnie – w zależ-
ności od obranej metodologii 
– są albo za niskie, albo za wy-
sokie. Podobnie sprawa ma się 
z bezrobociem, które liczone na 
grupie osób aktywnie zawodo-
wych obejmuje tylko te, które 

„Papierologia” odstrasza pracodawców
zarejestrowane są w urzędach 
pracy. Nie wspomina się o „ukry-
tym” bezrobociu, co w znacznym 
stopniu wypacza rzeczywisty 
obraz sytuacji.

Ale mimo to dane opracowa-
ne przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Pruszkowie nie napawają 
optymizmem. Na koniec 2013 r. 
stopa bezrobocia w powiecie wy-
nosiła 8,7 proc. i choć była jedną 
z najniższych w całym wojewódz-
twie, to liczba osób poszukujących 
pracy w stosunku do poprzed-
niego roku wzrosła o czterysta. 
W samym tylko Pruszkowie było 
2,3 tys. bezrobotnych, co stanowi-
ło ponad połowę wszystkich osób 
zarejestrowanych w urzędzie przy 
ul. Drzymały. Liczba bezrobot-
nych w Brwinowie wynosiła 
923 osób, w Piastowie – 770, z te-
renu Raszyna bez pracy znajdo-
wało się 661 mieszkańców. 
Według danych najmniej bezro-
botnych jest w Nadarzynie (351) 
oraz w Michałowicach (483).

– Z roku na rok bezrobocie ro-
śnie, a wpływ na to ma chociażby 
liczba podmiotów gospodarczych 
– mówi Robert Radziwonka, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy. – Ponad 90 proc. z nich, to 
fi rmy jednoosobowe, które z re-
guły nie zatrudniają osób, a jeśli 
już to robią, są to w pierwszej ko-
lejności członkowie rodziny – do-
daje. Dyrektor podkreśla też inną 

specyfikę powiatu. – Siłą ssącą 
jest oczywiście Warszawa. Jak 
w ubiegłym roku było tąpnięcie 
na rynku, tak najwięcej osób re-
jestrujących się w urzędach pra-
cy pochodziło z okolic Warszawy. 
Szczególnie u nas – twierdzi.

Urząd w oparciu o ustawowe 
regulacje stara się walczyć z bez-
robociem, ale bywa tak, że już na 
starcie jest przegrany. Trudno 

bowiem rywalizować z agencja-
mi pracy tymczasowej, gdzie for-
malności zajmują przysłowiowe 
pięć minut. – Oferty, które do nas 
trafi ają są już „przesiane” na ryn-
ku – nie ukrywa dyrektor Radzi-
wonka. I dodaje: – Najgorsza jest 
„papierologia”. Bo kiedy praco-
dawca przychodzi do agencji pracy 
i mówi konkretnie jakiego potrze-
buje człowieka, to od razu rozpo-
czynają się poszukiwania. A u nas 
najpierw trzeba wypełnić szereg 
dokumentów. Bywa więc tak, że 
przez ten biurokratyczny szlaban 
część pracodawców nie chce do 
nas przychodzić. A z drugiej stro-
ny, jako urząd mamy związane rę-
ce, bo rozporządzenia czy ustawa 
narzucają na nas takie działanie.

W ubiegłym roku do pruszkow-
skiego urzędu wpłynęło blisko 
1,4 tys. ofert pracy na blisko 2,5 tys. 
stanowisk. Bezrobotni w ramach 
aktywizacji mogą skorzystać z kur-
sów, staży, dofi nansowania na za-
łożenie własnej działalności. 

Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie pruszkowskim wynosiła 8,7 proc.

Piątek, 24 Stycznia 2014
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Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie pruszkowskim wynosiła 8,7 proc.
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PRUSZKÓW
Pruszkowskie Muzeum Dulag 121 
zaprasza na kolejne spotkanie 
z cyklu „Karty historii”. Podczas 
wydarzenia zaplanowanego na 
25 stycznia wykład „Wyzwolenie 
Warszawy” wygłosi Karol Kara-
siewicz. Temat prelekcji wybrano 
nieprzypadkowo: 17 stycznia 1945 

roku żołnierze 1 Armii Wojska 
Polskiego wkroczyli do stolicy, 
która po klęsce Powstania War-
szawskiego została przez hi-
tlerowców niemal doszczętnie 
zniszczona. Podczas wykładu Ka-
rol Karasiewicz opowie o okolicz-
nościach wydarzeń sprzed 69 lat. 

Muzeum Dulag 121 zaprasza 
na wykład „Wyzwolenie Warszawy”

Prelekcję urozmaici pokaz 
fragmentów kronik fi lmowych 
– polskich i radzieckich. Spotka-
nie odbędzie się o godz. 15.00 
w Muzeum Dulag 121 przy 
ul. 3 Maja 8a, wstęp wolny. Patrona-
mi medialnymi wydarzenia są
Gazeta WPR i portal WPR24.pl. (AF)

Nowa linia 
z Jaktorowa? REGION

Miesięcznik 
„Perspektywy” 
opublikował ranking szkół 
ponadgimnazjalnych 
i techników w Polsce. 
Szkoły z naszego 
regionu znalazły się 
wśród 500 najlepszych, 
a pruszkowskie LO 
im. T. Kościuszki 
w 50-tce na Mazowszu.

W ogólnopolskim rankingu 
szkół ponadgimnazjalnych z na-
szego regionu najlepiej wypadło 
właśnie Liceum Ogólnokształ-
cące im. Tadeusza Kościusz-
ki w Pruszkowie (na zdjęciu). 
„Kościuch” zajął 210. pozycję, 
poprawił ubiegłoroczny wynik 
o 28 miejsc. W rankingu z 2013 r.
nie zabrakło „konkurenta”, 
czyli Liceum Ogólnokształcące-
go im. Tomasza Zana w Prusz-
kowie. W tym roku Zan znalazł 
się na 461. miejscu. Ranking li-
ceów uwzględnia 500 placó-
wek z całej Polski. Najlepszym 
liceum ogólnokształcącym 
w kraju jest Liceum Akademic-
kie UMK w Toruniu.

Nieco lepiej lokalne szkoły 
wypadły w rankingu wojewódz-
kim. Na Mazowszu najlepsze jest 
stołeczne liceum im. Stanisława 
Staszica. „Kościuch” w tym ran-
kingu zajął 49. miejsce, a Zan 86. 
– Wybierając szkołę uczniowie 
i rodzice w pierwszej kolejno-
ści biorą pod uwagę zdawal-
ność matur, na drugim miejscu 
jest atrakcyjność szkoły, pro-
ponowana oferta. Rankingi są 

raczej potwierdzeniem tego, że 
ich wybór jest trafny. Od wielu 
lat oscylujemy wokół tego sa-
mego pułapu w rankingu szkół 
mazowieckich, to pokazuje, że 
wypracowany przez nas system 
jest stabilny. W tym roku mamy 
49. miejsce w województwie, 
a trzeba pamiętać, że konkuru-
jemy z ponad setką warszawskich 
szkół. W kraju mamy 210. miej-
sce, co oznacza, że wyprzedza-
my również wiele szkół z dużych 
miast. Takie lokaty cieszą – mó-
wi Leszek Skrzypczak, dyrektor 
LO. im. Kościuszki.. W zestawie-
niu wojewódzkim znalazły się też 
dwie inne szkoły z naszego re-
gionu. Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Dąbrowskiej w Komo-
rowie zamknęło pierwszą setkę, 
a Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące nr 23 w Pruszkowie 
znalazło się na 148. miejscu.

„Perspektywy” przygotowały 
też ogólnopolski ranking szkół 
technicznych, ale w zestawie-
niu 300 szkół zabrakło „przed-
stawiciela” z naszego regionu. 
W rankingu wojewódzkim na 
40. pozycji znalazło się Tech-
nikum Budowlane w Zespole 
Szkół nr 1 im. Stanisława Sta-
szica w Pruszkowie.  (AS) 

„Kościuch” w 50-tce
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Zakup mieszkania, to dla 
wielu osób inwestycja 
życia. Transakcja 
zazwyczaj fi nansowana 
jest kredytem, który 
spłacany jest potem 
kilkanaście lat. To ogromne 
obciążenie dla budżetu 
domowego.  Podejmując 
tak ważną decyzję warto 
rozważyć opcje, które 
pomogą zoptymalizować 
nasze wydatki. 

D omowe wydatki to prze-
de wszystkim rachun-
ki. To one pochłaniają 

ponad połowę naszych oszczęd-
ności. Jak zaoszczędzić? Już na 
etapie zakupu mieszkania roz-
waż możliwość zmiany sprze-
dawcy energii elektrycznej. 
Umowę na prąd z nowym ope-
ratorem możesz zawrzeć od ręki, 
bez konieczności wymiany licz-
ników, kucia ścian i prowadzenia 
nowych kabli. Zmiana dostawcy 
energii to często oszczędności 
dochodząca nawet do kilkudzie-
sięciu procent w skali roku. Szu-
kając oszczędności w domowym 
budżecie, warto więc sprawdzić 
aktualne cenniki i porównać 
oferty różnych sprzedawców. 

Karta korzyści 
Z myślą o naszych klientach 

przygotowaliśmy unikatowy 
program „Karta Korzyści” dający 
możliwość skorzystania z wyjątko-
wo atrakcyjnych rabatów i usług 
dodatkowych. Zmieniając sprze-
dawcę energii elektrycznej można 
zyskać nie tylko niższe rachunki 
za prąd, ale również wygenerować 
dodatkowe oszczędności w domo-
wym budżecie m.in. korzystając 
ze zniżek na  zakupy czy wyjaz-
dy turystyczne – mówi Damian 
Lindner, dyrektor ds. produktu 
z Energetycznego Centrum SA.

Na co zwrócić uwagę podpi-
sując umowę z nowym sprze-

dawcą prądu? Przede wszyst-
kim na stawki za jednostkę ener-
gii, wysokość opłaty handlowej, 
okres na który możemy podpi-
sać umowę oraz dodatkowe gwa-
rancje. Wielu sprzedawców daje 
klientom indywidualnym gwa-
rancję stałej ceny, która chroni 
przed podwyżkami. A np. Ener-
getyczne Centrum SA umożli-
wia swoim Klientom również 
obniżenie stawki za energię już 
w trakcie trwania umowy, dzię-
ki gwarancji niskiej ceny. Co to 
oznacza? Że nawet w przypad-
ku obniżek cen na rynku klient 
nic nie traci.

Wizja zawierania nowej 
umowy, rozwiązywania starej 
i przechodzenia całego pro-
cesu zmiany to dla wielu sko-
jarzenie z toną dokumentów 
i mnóstwem formalności. Nic 

bardziej mylnego. Wystarczy 
upoważnić nowego sprzedaw-
cę, który bezpłatnie załatwi za 
nas wszelkie formalności a nam 
pozostaje się cieszyć niższymi 
rachunkami.  (KK)  

REGION
W Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r.
znalazł się projekt 
budowy łącznika 
kolejowego pomiędzy 
Jaktorowem 
a Łowiczem.  

Takie rozwiązanie mogło-
by zwiększyć ilość pociągów 
dalekobieżnych przejeżdża-
jących na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Warszawa.

Budowa nowej linii mię-
dzy Jaktorowem a Łowi-
czem mogłaby też oznaczać 
porzucenie pomysłu budo-
wy Kolei Dużych Prędkości, 
która miała połączyć Warsza-
wę przez Łódź z Poznaniem 
i Wrocławiem (miała przebie-
gać m.in. przez powiaty prusz-
kowski i grodziski). Wielu 
kwestionowało zasadność 
powstania KDP. 

Nowa linia Jaktorów – Ło-
wicz miałaby mieć długość 
około 50 km. Koszt budowy 
oszacowano na ok. 1,7 mld zł. 
Czy ma szanse powstać? 
Wygląda, że tak. Zajmuje 
wysokie ósme miejsce na li-
ście projektów kolejowych 
w Dokumencie Implemen-
tacyjnym do Strategii Roz-
woju Transportu do 2020 
roku, który zawiera spis 
krajowych inwestycji trans-
portowych do realizacji 
z funduszy unijnych okresu 
2014-2020.  (DP)  

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Powiat grodziski 
ma uchwalony 
budżet na 2014 r. 
Spektakularnych 
inwestycje nie będzie.

F inanse samorządów są 
w coraz gorszym sta-
nie. Odbija się to moc-

no na prowadzonych przez nie 
inwestycjach. Konieczność 
cięć nie omija też okolicznych 
gmin i powiatów, w tym gro-
dziskiego. W bieżącym roku 
planowane dochody powiatu 
oszacowano na kwotę 72 mln zł. 
Natomiast wydatki są zapla-
nowane na poziomie 77 mln zł, 
co oznacza, że deficyt budże-
towy wyniesie 5 mln zł. Wśród 
środków przeznaczonych na 
wydatki zaledwie 9,2 mln zł 
pójdzie na wydatki majątkowe, 
czyli inwestycje.

Nie można więc się spo-
dziewać spektakularnych in-
westycji. Do najważniejszych 
przedsięwzięć, które będą reali-
zowane w tym roku w powiecie 
grodziskim należą: przebudo-
wa ul. Pomorskiej w Jaktorowie 
(2 mln zł), przebudowa mostu 
w Skułach (1,5 mln zł), wyko-
nanie chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1503 we wsiach 
Kady, Opypy i Książenicach 
(1,2 mln zł). 

Bez większych rewelacji

Remonty, nieco mniej kosz-
towne, przejdą też: ul. Smoleń-
skiego w Milanówku, ul. Koś-
ciuszki na odcinku między uli-

Wśród inwestycji powiat zaplanował m.in. zakup aparatu RTG dla szpitalaWśród inwestycji powiat zaplanował m.in. zakup aparatu RTG dla szpitala

– Szymanów w Cegłowie oraz 
droga 1505 Grodzisk – Józefi na. 

Niewielkie kwoty udało 
się zarezerwować na oświatę 
i zdrowie. Powiat na moder-
nizację szkolnego placu za-
baw przy Szkole Podstawowej 
nr 3 wchodzącej w skład Ze-
społu Szkół Specjalnych im. 
Szczerkowskiego wyda po-
nad 63 tys. zł. Na ten rok zapla-
nowany jest też zakup aparatu 
RTG na potrzeby Szpitala Za-
chodniego w Grodzisku. Sprzęt 
dla lecznicy będzie kosztował 
ok. 200 tys zł. 

Dodatkowo 600 tys. zł zosta-
nie przeznaczonych na przebu-
dowę budynku przy ul. Żwirki 
i Wigury 10. Tam właśnie ma 
się przenieść Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Grodzisku Mazowiec-
kim, która obecnie ma siedzibę 
w Szpitalu Zachodnim.  

Piątek, 24 Stycznia 2014

tyle przeznaczy 
powiat grodziski 
na inwestycje 
w 2014 roku

9,2 mln zł

cami Gospodarską i Lipową 
(również w Milanówku), ul. Par-
kowa w Jaktorowie, droga 1507 
Grodzisk – Izdebno – Cegłów 
– Boża Wola – Bramki Lud-
ne, droga 4135 Bronisławów 
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 Szpital Zachodni w Grodzisku
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Rok ku czci artystów
N iebawem przypadnie 100 

rocznica śmierci Józefa 
Chełmońskiego. Rada 

Powiatu Grodziskiego ustanowi-
ła 2014 rok, rokiem tego wybitne-
go malarza w naszym Powiecie. 
Chełmoński jest ściśle związany 
z terenami powiatu, na jego obra-
zach można zobaczyć mazowiecką 
przyrodę, tutejsze krajobrazy i oko-
liczną wieś, dlatego warto przybli-
żyć mieszkańcom jego sylwetkę.

W związku z tym opracowano 
harmonogram imprez, które uświet-
nią tę rocznicę. Impreza inauguru-
jąca, konkurs na opowiadanie baśni 
„Dawno, dawno temu”, jest już za 
nami. Publiczność mogła wysłuchać 
fi nalistów z każdej grupy wiekowej 
oraz uczennicy, która przygotowała 

bajkę właśnie o Chełmońskim. 
Uczniowie zachwycili publiczność 
utworami własnego autorstwa, to-
też widownia zaśmiewała się w głos 
i nagrodziła wykonawców gromki-
mi brawami.

Natomiast 4 kwietnia, odbędzie 
się uroczysta sesja Rady Powia-
tu Grodziskiego, po której będzie 
miał miejsce koncert p. Micha-
ła Brulińskiego. Tego dnia zosta-
ną również wręczone wyróżnienia 
Mecenas Kultury.

Poza tym przewidziano jeszcze 
wiele innych imprez głównie skiero-
wanych do dzieci i młodzieży. I tak 5 
kwietnia odbędzie się „Chełmoński 
puzzlem malowany”, zaś pod koniec 
maja – konkurs recytatorski w Sta-
wisku. W czerwcu po raz dziesiąty 

zaprezentują się uczniowie podczas 
Małych Siemionaliów. W tym ro-
ku Siemionalia zostaną połączone 
z okolicznościowym wydaniem pły-
ty. Dla najzdolniejszych uczniów 
Starostwo Powiatu Grodziskie-
go ufunduje udział w warsztatach 
malarskich organizowanych przez 
Ognisko Plastyczne. Zapraszamy 
wszystkich do zapoznania się ze 
wspomnianym harmonogramem 
imprez, w którym uwzględniono 
również inne wydarzenia.

Rok 2014 będzie również rokiem 
jubileuszowym w Stawisku, przy-
pada bowiem 30-lecie funkcjono-
wania muzeum oraz 120 rocznica 
urodzin Jarosława Iwaszkiewicza. 
9 marca zostanie wystawiona sztu-
ka Jarosława Iwaszkiewicza „Pod 

akacjami” w wykonaniu aktorów 
z Teatru Rampa. Z kolei 27 kwiet-
nia Barbara Wachowicz prezen-
tować będzie swoją najnowszą 
książkę - album „Siedziby wiel-
kich Polaków: od Konopnickiej do  
Iwaszkiewicza”.  Kulminacyjnym 
punktem obchodów rocznicowych 
będzie, organizowany tradycyjnie 
w październiku, piętnasty już Fe-
stiwal Muzyczne Konfrontacje, 
zatytułowany Stawisko w kultu-
rze polskiej. 

  W Polsce od kilku lat dużym 
zainteresowaniem cieszy się „Noc 
Muzeów”. Pracownicy Stawiska 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom lokalnej społeczności, rów-
nież w tym roku dołączą do tej 
imprezy – 17 maja odbędzie się 

spotkanie z pisarzem, Stanisła-
wem Ledóchowskim.

Warto zwrócić uwagę, że Sta-
wisko jest miejscem autentycz-
nym, z całkowicie oryginalnym 
wyposażeniem wnętrz, można za-
tem wejść do prawdziwego domu, 
w którym mieszkał wybitny pol-
ski pisarz wraz z rodziną. Stawi-
sko udowadnia, że sztuka nie jest 
dla wybranych; jest dobrem dla 
każdego, kto zechce przekroczyć 
próg domu Iwaszkiewiczów, to-
też zachęcamy gorąco tych, któ-
rzy jeszcze tu nie byli.

Chętnych do zapoznania się 
z harmonogramem imprez zapra-
szamy na naszą stronę interneto-
wą www.powiat-grodziski.pl oraz 
www.stawisko.pl.

ADAM 
FABISEWICZ

BRWINÓW
To już prawie pewne:
ul. Pszczelińska 
w Brwinowie pójdzie 
do przebudowy 
w tym roku. Inwestycję 
zaakceptował zarząd 
województwa.

P szczelińska znajduje się 
w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 720. Pod koniec 

2010 roku burmistrz Brwino-
wa Arkadiusz Kosiński zawiązał 
porozumienie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
a w 2011 r. skompletowano do-
kumentację projektowo-kosz-
torysową, którą przekazano 
do MZDW. Od tamtej pory 
jednak niewiele w sprawie re-
montu ulicy ruszyło. Być może 
wpływ na to, iż inwestycja nie 
została dotychczas zrealizo-
wana ma fakt, że  modernizacja 
ponad 2,5-kilometrowego od-
cinka drogi pochłonęłaby prawie
 7 mln zł. Od dawna mówiło się, 
iż ze względu na wysoki koszt te-
go przedsięwzięcia Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zdecyduje się na przeprowa-
dzenie remontu etapami.

Przełomowa okazała się dekla-
racja wicemarszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Krzysztofa 

Ulica Pszczelińska do naprawy 

Strzałkowskiego z listopada ubie-
głego roku: – To jest odpowie-
dzialność, która ciąży na mnie 
osobiście, aby ten dług za dobrą 
współpracę, który samorząd wo-
jewództwa zaciąga wobec lokal-
nej społeczności gminy Brwinów, 
został przynajmniej w znacznej 
części w tej kadencji spłacony. 

w przyszłorocznym planie fi nan-
sowym wygospodarować środki 
na ulicę Pszczelińską. Jest to ko-
nieczne – stwierdził Strzałkowski.

Wojewódzcy włodarze prze-
szli od słów do czynów i pierw-
szy etap gruntownej przebudowy 
ulicy w tym roku jest już prak-
tycznie pewny. – W 2014 roku 
uwzględniliśmy pierwszy etap 
przebudowy ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie. Inwestycja zosta-
ła zatwierdzona podczas posie-
dzenia zarządu województwa. 
Decyzję na ten temat muszą pod-
trzymać radni sejmiku, ale ma-
my nadzieję, że nie będą robić 
w tej kwestii żadnych przeszkód 
– powiedziała Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW.

Pierwszy etap inwestycji za-
kłada gruntowną przebudowę 

najbardziej zniszczonego odcin-
ka drogi nr 720 od ronda w Brwi-
nowie do ul. Pedagogicznej wraz 
ze skrzyżowaniem. – Planowa-
na inwestycja zakłada gruntow-
ną przebudowę drogi na odcinku 
ponad 1,1 km. W ramach zadania 
wymienimy nawierzchnię jezdni, 
zmodernizujemy odwodnienie, 
wybudujemy miejsca przystan-
kowe. W planach jest także prze-
budowa istniejącego chodnika 
oraz budowa nowego ciągu pie-
szego po drugiej stronie ulicy, 
przebudujemy również skrzy-
żowania z drogami niższej kate-
gorii dochodzącymi do Pszczeliń-
skiej– wylicza Monika Burdon.

W kolejnych latach zosta-
nie przebudowany drugi odci-
nek drogi, od ul. Pedagogicznej 
do Warszawskiej. 

Inwestycja zakłada m.in. przebudowę drogi od ronda w Brwinowie do ul. Pedagogicznej

W mojej ocenie, mimo tego że 
budżet województwa mazo-
wieckiego jest w bardzo trud-
nej sytuacji, będziemy się starać 

Start gruntownej 
przebudowy ulicy 
w tym roku jest 
już niemal pewny
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
poinformowali, 
że na placu budowy 
ul. Przyszłości robotnicy 
wydobyli przedmioty 
przypominające 
fragmenty zabytkowych 
pieców dymarskich. 

– To przecież cenny materiał 
archeologiczny, a nie widzia-
łem, żeby robotnicy zawiadomi-
li specjalistów o tym znalezisku 
– mówił 23 stycznia czytelnik 
Piotr. I dodawał: – Wykopane 
elementy robotnicy w dużych 
ilościach wywozili prawdopo-
dobnie na złom.

W opinii specjalistów, jeśli 
podczas robót ziemnych w ob-
rębie tzw. stanowiska archeolo-
gicznego natrafi się na jakieś 
znaleziska należy to zgłosić ar-
cheologowi, który podejmuje 
dalsze decyzje w tej sprawie. 
– Decyzją wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na da-
nym obszarze wyznaczane są 
tzw. stanowiska archeologicz-
ne, czyli miejsca, w których 
może znajdować się materiał 
archeologiczny. Jeżeli podczas 

prac budowlanych i wykopo-
wych wykonawca natrafi  na ta-
kie znalezisko powinien czym 
prędzej zgłosić to archeolo-
gom – mówi Kamila Brodowska 
z Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego, które 
od lat zajmuje się poszukiwa-
niem, gromadzeniem i ekspo-
zycją dymarek. – W obrębie 
stanowiska archeologicznego 
prace budowlane powinny się 
toczyć pod nadzorem specjalis-
ty z uprawnieniami – dodaje.

Urzędnicy powiatu prusz-
kowskiego, który prowadzi in-
westycję na ul. Przyszłości 
twierdzą, że wszystko odby-
wa się zgodnie z procedurami. 
– Działania na placu budowy 
nadzoruje archeolog i on po-
dejmuje stosowne decyzje. Nie 
mam informacji, aby dochodziło 
tam do jakichkolwiek nieprawi-
dłowości – mówi Jerzy Kongiel, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.

Dymarki to bardzo dawne pie-
ce hutnicze, w których przez re-
dukcję tlenkowych rud żelaza 
za pomocą węgla drzewnego 
otrzymywano żelazo.  (AF)

Czy to były dymarki?

Piątek, 24 Stycznia 2014
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 Pszczelińska wreszcie doczeka się przebudowy

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

PIASTÓW
27 stycznia odbędzie się nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta Piasto-
wa. Wniosek w tej sprawie w imieniu 
grupy radnych Nasz Piastów-Wspól-
nota Samorządowa złożył Grzegorz 
Szuplewski. Tematem obrad ma być 
budowa nowej siedziby Przedszkola 
Miejskiego nr 3 przy ul. Godebskiego. 

–  Od początku nie byliśmy zwolen-
nikami technologii w jakiej wybu-
dowano przedszkole. Mamy szereg 
wątpliwości, które dotyczą nie tyl-
ko szybkości wykonania tej inwe-
stycji, ale i faktycznych kosztów 
– mówi radny Szuplewski. O tym, że 
sesja nadzwyczajna jest słusznym 

Przedszkole powodem 
zwołania nadzwyczajnej sesji

krokiem zadecydował jeszcze jeden 
fakt. List, jaki radni otrzymali od pro-
ducenta materiałów i wykonawcy in-
westycji. Firmy informują w nim, że 
nie otrzymały zapłaty i straszą ma-
gistrat procesami. – A ich skutki bę-
dą obciążały budżet miasta. Trzeba 
to wyjaśnić – podkreśla radny. (MAP)

 Zabytkowe piece miały zostać znalezione podczas 
budowy ul. Przyszłości
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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

 ► Ekspedientka do sklepu spożywczego, 
Grodzisk Mazowiecki, 784 364 735 

 ► FRYZJERKĘ/RA KOSMETYCZKE  
BRWINÓW www.bc-studio.pl 
607052845 

 ► INŻYNIER - SERWIS AUTOMATÓW
PAKUJĄCYCH – ELEKTROMECHANIKA, 
AUTOMATYKA - PNEUMATYKA 
– SOKOŁÓW K/JANEK – 502 259 383 

 ► Krawcową poszukujemy 
do współpracy – salon sukien 
ślubnych 603 821 391 

 ► Pomocnik technika 
w serwisie telefonów – Janki 
karolina.swiszcz@partnerpraca.
pl, tel: 22-713-81-97

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

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

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

Szukam pracy

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

 ► Brwinów centrum, ładna działka 
3700 mkw., duży dom w głębi, 
(22)823 01 53 

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

 ► Dom 220 mkw, Pruszków, 
516 693 777, 580 tys. zł   

 ► 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 

 ► Mario-trans. Transport, 
przeprowadzki busem, holowanie, 
pomoc drogowa 660 213 133

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

 ► Sprzedam działkę budowlaną, 
1436 m2  w Kajetanach, 
przy głównej drodze, 603 400 584 

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

 ► Sprzedam mieszkanie 
BEZCZYNSZOWE  (okazja), Pruszków 
ul. Brzezińskiego 61m, 2 pok i  
kuchnia oddzielna z oknem, 165 000.- 
Własność hipoteczna wraz z gruntem 
stan po remoncie. 600 214 802 

 ► 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 

 ► 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  

Nieruchomości – wynajmę

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

Nauka

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

 ► TANIO Kursy językowe angielski, 
hiszpański, chiński, savoir-vivre

 ► 506 812 564, Facebook: 
Kursy Językowe Pruszków 

Automoto – kupię

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

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

s k u t e c z n a p o m o c w n a u c e

Piastów, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28

matematyka   fizyka   chemia   biologia   geografia   j. obce

USŁUGI KSIĘGOWE
Katarzyna Wiśniewska

certyfikat księgowy  
Nr 64054/201

 
PEŁEN ZAKRES

• Księgi Handlowe • Książki Przychodów 
i Rozchodów • Ryczałt • Vat • Zus • Pit

 
05-800 Pruszków, ul. Apteczna 6
tel. (22) 728-01-04, 502-114-120

kwisniewska@wp.pl

Zatrudnię osobę na stanowisku  

mechanik – elektryk
W zakres obowiązków wchodzą:

diagnostyka i naprawa wózków widłowych.
przeglądy okresowe.

Wymagania:
wykształcenie o profilu mechanicznym lub elektrycznym.
Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku. Miejsce wykonywania pracy Sokołów.

Aplikację proszę składać na adres e-mail:  
lukasz.bielecki@pruszynski.com.pl

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

Kupię

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

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż 
serwis NAJTANIEJ W OKOLICY 
tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

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

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

 ► Hydraulik 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. TELEFON 
604 191 773 

 ► Łazienka, remonty, hydraulika, 
glazura, 506-622-139 

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

 ► Remonty 535 872 455 

 ► REMONTY, wycinka drzew, 
503 118 140 

Studnie, 694 869 194 

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

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

 ► Videofi lmowanie 
600-229-599 

 ► 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 

LAVORO Sp. z o.o. zatrudni osoby do pracy 
w Pruszkowie na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
Wymagane orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Gwarantujemy umowę o pracę.
Telefon: 791-120-788  

lub na e-mail: agencja.zatrudnienia@lavoro.com.pl
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
WIZYTÓWKI | ULOTKI
i wiele więcej...

22 753 79 90
504 756 509
www.alsprint.pl

ZAWIADOMIENIE
 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. W dniu 12.11.2013 r. inwestor rozszerzył wniosek w zakresie działek inwestycyjnych. 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.7820.1.542.2012.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.
Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego będącego przedmiotem wniosku:
gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 145/6, 146/3, 147/6, 149/1, 176, 177, 192/6, 192/7, 263, 265/1, 265/2, 267/3, 267/4, 268/3, 271/4, 273/3, 274/5, 277/2, 279/2, 280, 
282, 287/4, 288/5, 289/3, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 126/1, 128/2, 130/2, 218, 219/6, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 210/4, 261/2, 332/2, 383/4, 385/5, 385/6, 385/10
gmina Raszyn: obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.: 57/1, 82, 83/4, 84/7, obręb 3– Falenty, działki nr ew.: 21/4, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.: 5/4, 5/6, 9/3, 10/2, 19/4, 20/2, 21/4, 
22/4, 26/5, 27/5, 28/4, 31/6, 55/9, 65/6, 66/3, 67/3, 71/2, 72/2, 73/4, 82/4, 102/2, 115/3, 165/4, 174/14, 211/24, 211/25, 213/2, 215/2, 241/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.: 82/27, 
82/19, 83/3, 87/9, 88/10, 91/5, 96/16, 96/4, 96/12, 97, 108/2, 110/3, 118/8, 123, 124, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130/1, 132, 134/1, 135, 136, 137/1, 148/5, 151/7, 151/8, 155/7, 171/8, 171/9, 
171/10, 182/13, 184, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 109/3, 110/9, 111/7, 117/3, 118/1, 129/3, 130/2, 130/3, 132/14, 132/12, 133/6, 133/8, 133/10, 135/17, 135/15, 136/16, 136/14, 137/3, 
138/4, 139/4, 140/20, 140/24, 140/25, 140/29, 141/6, 146/4, 147/8, 147/11, 148/5, 149/2, 150/3, 150/4, 151/5, 152/4, 153/2, 154/3, 154/4, 155/6, 155/8, 155/9, 156/9, 156/10, 157/7, 157/8, 
158/3, 158/4, 159/3, 159/4, 160/7, 162/3, 198/1, 199/1, 202/5, 204/3, 205/2, 208/3, 210/3, 224/7, 239/5, 245/13, 246/4, 246/5, 247/6, 247/8, 248/8, 248/10, 248/12, 249/5, 249/6, 249/7, 
250/5, 251/3, 252/10, 252/6, 253/1, 252/10, 252/6, 253/1, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/4, 256/5, 258/7, 356/10, 356/13, 361, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.: 8/3, 9/7, 9/10, 
9/12, 10/4, 13/3, 15/2, 16/2, 17/3, 18/3, 19/7, 19/9, 20/5, 20/6, 21/4, 22/9, 23/4, 23/5, 25/10, 25/6, 26/11, 26/5, 28/2, 30/3, 31/5, 32/4, 44/2, 47/6, 49/6, 50/3, 51/8, 67/3, 71/3, 72/8, 74/2, 
75/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 93, 94, 95, 381/4, 382/2
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.: 96/2, 399/4, 468/4, 527, 534/6, 534/9, 536/4, 537/8, 537/4, 539/4, 542, 544/3, 550/2, 569/4, 570/4, 571/2, 629/6, 639/4, 640/4, 642/2, 
647/14, 649/1, 650/17, 650/11, 655/2, 656/2, 656/3, 660/2, 662/2, 668/4, 669/2, 670/2, 677, 678/4, 678/6, 680/4, 683/4, 686/1, 687, 688, 746/2, 748/3, 749/2, 752/4, 773, 774/2, 775/8, 
776/2, 777/4, 778/7, 779/2, 781/4, 782/2, 783/2, 786/2, 787/2, 788/10, 788/4, 792/2, 794/2, 851/2, 878/2, 879/2, 880/4, 880/6, 881/8, 881/6, 883/2, 884/2, 957/5, 957/7, 958/2, 961/5, 
987/2, 988/4, 989/2, 990/2, 991/4, 992/2, 992/3, 994/5, 995/3, 996/14, 997/2, 1001/4, 1001/2, 1002/2, 1006/4, 1025, 1027, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 780/2, 2023/4, 2095/4, 
obręb 16 – Walendów, działka nr ew.: 90/7, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/2
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. 
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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

Reklama
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