
Jest szansa, że za kilka lat w ciągu ul. Działkowej powstanie przejście pod torami kolejowymi

Reklama

WIĘCEJ  2

Pawlik sięgnął 
po Grammy!

PODKOWA LEŚNA

Nasz region jazzem stoi. 
Włodek Pawlik, podkowianin, 
otrzymał najbardziej 
prestiżową nagrodę muzyczną 
– Grammy. Ze swoim 
triem, kaliską fi lharmonią 
i amerykańskim trębaczem 
Randym Breckerem nagrał 
znakomity album „Night
in Calisia”. W wyścigu 
po Grammy pokonał 
znakomitych konkurentów.  5
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PRUSZKÓW
PKP PLK chce w tym roku 
przenieść pruszkowski 
przejazd  z ul. Działkowej 
na Przejazdową. W tym 
pierwszym miejscu zamiast 
przeprawy przez tory 
kolejowe ma powstać 
tunel dla pieszych. 

W ramach modernizacji li-
nii dalekobieżnej War-
szawa – Łódź kolejarze 

zmieniają też infrastrukturę umoż-
liwiająca pokonanie torowisk. In-
westycja wpłynie również na układ 
drogowy Pruszkowa. Przejazd na 
ul. Działkowej jeszcze w tym ro-
ku zostanie zamknięty. Przeprawa 
pojawi się kilkaset metrów dalej, 
w ciągu ul. Przejazdowej. I choć 

przeniesienie przejazdu sprawi, że 
ruch ciężarówek zostanie wyprowa-
dzony z Działkowej, to pojawił się 
inny problem. Przeprawa będzie 
zamknięta dla pieszych i rowerzy-
stów. Wywołało to niezadowolenie 
mieszkańców. Ich zdaniem w miej-
scu przejazdu powinna powstać prze-
prawa dla pieszych, choć najlepszym 
rozwiązaniem byłby tunel dla aut 
osobowych, rowerzystów i pieszych. 

Jak się okazuje, tunel dla pieszych 
powstanie. Ale trzeba czasu. – Opra-
cowujemy dokumentację projektową 
dla modernizacji linii podmiejskiej. 
Zadanie to zakłada budowę tunelu 
dla pieszych w ciągu ul. Działkowej. 
Projekty przygotowujemy z myślą 
o perspektywie unijnej 2014-2020. 
Wtedy też będziemy realizować in-
westycję – mówi Maciej Dutkie-
wicz, rzecznik prasowy PKP PLK. 

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI31 STYCZNIA 2014  (NR 247)         Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL

Tory pokonają tunelem

 W miejsce przejazdu na Działkowej powstanie tunel dla pieszych

Jest szansa, że za kilka lat w ciągu ul. Działkowej powstanie przejście pod torami kolejowymi

Miasto 
atutów

GRODZISK MAZOWIECKI

– Oferta jest fajna i myślę, 
że ludzie w Grodzisku dobrze 
się czują – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego 
w wywiadzie dla „Gazety WPR”. 
Odpowiada też na pytania 
dotyczące m.in. AWW i startu 
do europarlamentu.   5
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W ramach Pruszkowskiego Klubu Fil-
mowego zobaczymy doskonały fi lm 
Romana Polańskiego „Autor widmo”. 
Obraz opowiada historię ghostwrite-
ra (Ewan McGregor) zatrudnionego 
do napisania pamiętników w imie-
niu byłego premiera (Pierce Brosnan) 
Wielkiej Brytanii. W trakcie prac nad 

książką odkrywa sekrety, przez które 
popada w niebezpieczeństwo. 
Pokaz fi lmu odbędzie się 1 lutego 
o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pruszkowie (ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej 5). Wstęp na 
seans darmowy. Na czas projekcji 
Akademia Elfi k zapewnia bezpłatną 

opiekę nad dziećmi do lat czterech. 
Pruszkowski Klub Filmowy jest or-
ganizowany przez Społeczne Stowa-
rzyszenie Forum Pruszków, Miejski 
Ośrodek Kultury w Pruszkowie oraz 
Urząd Miejski w Pruszkowie. Patro-
nami medialnymi projektu są Gaze-
ta WPR i portal WPR24.pl. (DP)

WiadomościGAZETA WPR

PRUSZKÓW

PKF: Projekcja „Autora widmo” 
Romana Polańskiego

Honorowanie biletów – do odwołania

Piątek, 31 Stycznia 2014

Reklama

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

Lodowisko 
zaprasza
MILANÓWEK
Na łyżwy nie tylko do 
Pruszkowa, Grodziska 
czy Michałowic. Także 
do Milanówka.

W Grodzisku Mazowieckim 
lodowisko przed Centrum Kul-
tury działa od początku grud-
nia. Obiekt, mimo że płatny, 
cieszy się olbrzymim zain-
teresowaniem. Zdarzało się, 
że aby poszaleć na łyżwach 
trzeba było „swoje wystać”. 
Od kilku tygodni można też 
korzystać z tafl i przy Zespo-
le Szkół w Michałowicach, 
a niedawno uruchomiono lo-
dowisko w Pruszkowie, przy 
ul. Gomulińskiego. 

Ostatnio w naszym regio-
nie powstał kolejny punkt 
dla łyżwiarzy. Chodzi o lodo-
wisko otwarte przy Zespole 
Szkół Gminnych nr 3 przy ul. 
Żabie Oczko 1 w Milanówku. 
Obiekt działa tylko przy ujem-
nej temperaturze, ale w naj-
bliższym czasie słupki rtęci 
raczej nie powinny podsko-
czyć powyżej zera. Lodowisko 
jest czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. 15.00
–20.30 a w soboty i niedzie-
le w godz. 9.00–20.00.  (DP) 

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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Także w lutym ma 
obowiązywać wzajemne 
honorowanie biletów 
Kolei Mazowieckich 
i Przewozów 
Regionalnych na 
odcinku miedzy 
Warszawą Wschodnią 
a Skierniewicami.

Wzajemne honorowanie bile-
tów KM, PR oraz w pociągach 
PKP Intercity wprowadzono 
w listopadzie w związku z utrud-
nieniami spowodowanymi 
modernizacją linii kolejowej. 
Pierwotnie miało ono potrwać 
kilkadziesiąt godzin, jednak ma-
jąc na uwadze problemy związa-

ne z remontem, Koleje Mazowiec-
kie porozumiały się z PKP In-
tercity i Przewozami Regionalny-
mi i w składach tych przewoźni-
ków bilety KM (i odwrotnie) były 
ważne do 14 grudnia.

15 grudnia wszedł w życie no-
wy rozkład, który uwzględnia 
wszelkie utrudnienia związane 
z modernizacją na linii Warsza-
wa – Skierniewice. KM wspólnie 
z PR i PKP Intercity zdecydowa-
ły się na przedłużenie wzajem-
nego honorowania biletów do 31 
stycznia. To jednak nie koniec. 
Będzie ono ważne (do odwoła-
nia) także od 1 lutego.

Z g o d n i e  z  u s t a l e n i a m i 
w składach PR honorowane 
będą ważne bilety KM, łącz-

nie z biletami ZTM i upraw-
nieniami do ulgowych lub 
b e z p ł a t n y c h  p r z e j a z d ó w 

honorowanych w pociągach KM 
w ramach oferty „Wspólny bilet 
ZTM-KM-WKD”. Natomiast 

w pociągach PR będą honoro-
wane wszystkie ważne bilety 
Kolei Mazowieckich na odcin-
kach: Warszawa Wschodnia 
– Pruszków (druga strefa bileto-
wa ZTM) oraz Warszawa Ursus 
– Warszawa Wschodnia (pierw-
sza strefa biletowa ZTM).

Natomiast do 14 czerwca na
biletach KM można jeździć 
składami PKP Intercity, gdzie 
obowiązują podobne zasa-
dy. Z jedną różnicą – w skła-
dach IC podróżni z biletami 
KM i ZTM, mogą zająć wolne 
miejsce siedzące w wagonach 
drugiej klasy tylko do czasu 
zgłoszenia się pasażera posia-
dającego bilet ze wskazaniem 
tego miejsca.  (MAP)
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Mieszkańcy uważają, że w cią-
gu ul. Działkowej powinien 
powstać tunel nie tylko dla pie-
szych, ale także dla samocho-
dów osobowych i rowerzystów. 
Przeprawa mogłaby być podob-
na do tej, która ma się pojawić 
na ul. Bałtyckiej w Grodzisku 
Mazowieckim. Na takie rozwią-
zanie nie ma jednak co liczyć. 

– Będziemy budować tylko tu-
nel dla pieszych. To rozwiązanie 
było konsultowane z zarządca-
mi okolicznych dróg i zyskało ich 
aprobatę. Każda nasza inwesty-
cja, która choć prowadzona na 
naszym terenie, ale oddziału-
jąca na tereny niekolejowe jest 
konsultowana – mówi Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik prasowy 
PKP PLK. – Przy takich kon-
sultacjach brane są pod uwagę 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 m.in. plany inwestycyjne w infra-
strukturę drogową, czy planowa-
ne szlaki drogowe i rozwiązania 
komunikacyjne – dodaje. 

Rzecznik podkreśla, że ważn-
Rzecznik podkreśla, że ważnym 
elementem przy decyzjach o bu-
dowie przepraw przez torowiska 
jest odległość między wiaduk-
tami, przejazdami i tunelami. 
W Pruszkowie kierowcy ko-
rzystają z wiaduktu w ciągu ul. 
Poznańskiej, piesi na począt-
ku przyszłego roku będą mogli 
z łatwością przedostać się tune-
lem pomiędzy ulicami Sienkie-
wicza i Waryńskiego, za kilka lat 
powstanie kolejny tunel w cią-
gu Działkowej, a przejazd prze-
niesiony na ul. Przejazdową 
docelowo ma być zastąpiony 
wiaduktem w ciągu projekto-
wanej Paszkowianki. – Budu-
jąc przeprawy przez torowiska 

bierzemy pod uwagę odległość, 
która by je dzieliła. W przypadku 
ulic Przejazdowej i Działkowej 
nie jest ona zbyt duża i nie po-
winna sprawiać problemów kie-
rowcom – twierdzi Dutkiewicz. 

Okazuje się, że budowa prze-
jazdu kolejowego jest jednak dla 
kolejarzy „kulą u nogi”. Dlacze-
go? – Przeprawy budowane na 
poziomie torowiska są zarządza-
ne przez kolejarzy. To oznacza, 

że wszystkie koszty związane 
z remontami, naprawami i mo-
dernizacjami ciążą na nas. Od-
powiadamy więc za coś, co nie 
jest związane z koleją, a niekiedy 
nawet utrudnia funkcjonowanie, 
zwłaszcza na ruchliwych liniach 
– mówi Dutkiewicz. – W przy-
padku wiaduktu lub tunelu jeste-
śmy odpowiedzialni jedynie za 
elementy infrastruktury kolejo-
wej. Za obiekty drogowe odpowia-
dają zarządcy dróg – podkreśla.

Wszystko wskazuje na to, że 
mieszkańcy nie muszą się bać 
o brak przeprawy w ciągu Dział-
kowej. Problem w tym, że trzeba 
będzie na nią poczekać w naj-
gorszym przypadku do 2020 r.,  
i to pod warunkiem, że koleja-
rzom uda się uzyskać dofi nan-
sowanie na modernizację linii 
podmiejskiej w nowej perspek-
tywie unijnej.
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Tory pokonają tunelem

 Kiedy tunel w ciągu Działkowej? Do 2020 roku

Jest szansa, że za kilka lat w ciągu ul. Działkowej powstanie przejście pod torami kolejowymi
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Warszawski salon przy ul. Arkuszowej 11  jest obecnie najnowocześniej- 

szym punktem sprzedaży i serwisem samochodowym Honda w kraju. Przestronny obiekt został za-

projektowany według standardów Honda z myślą o komforcie klientów i zapewnieniu im obsługi na 

światowym poziomie. Nowoczesny design, meble wykonane na specjalne zamówienie i stanowiska 

negocjacyjne wkomponowane w ekspozycję samochodów tworzą  przyjazne i funkcjonalne otocze-

nie z bezpłatnym dostępem do WiFi. Największy w stolicy serwis Honda wyposażony w nowoczesne 

urządzenia jak laserowy pomiar geometrii oraz w optymalną liczbę stanowisk naprawczych i podno-

śników podłogowych umożliwia sprawne realizowanie zleceń na bieżąco. Klienci zaś mogą obser-

wować naprawę swoich aut przez przeszkloną ścianę wygodnej poczekalni. Ponadto salon oferuje 

sprzedaż części oryginalnych lub, na życzenie – ich zamienników, atrakcyjny system rabatowy i auta 

zastępcze.

Aries Motor Sp. z o.o. 
Autoryzowany dealer HONDA

ul. Arkuszowa 11, 
01-934 Warszawa,
Tel. 22 839-69-50 

e-mail: sprzedaz@ariesmotor.pl 
www.honda-ariesmotor.pl

w Polsce oferującego sprzedaż oraz 
profesjonalne gwarancyjne i pogwa-
rancyjne serwisowanie samochodów 
Honda.

Ken Masuda, 
Prezes Zarządu Aries Motor

zaprasza  
do najnowszego salonu  
samochodowego Honda
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GRODZISK MAZOWIECKI
W gminie Grodzisk Mazowiecki przy-
bywa dróg  z oświetleniem ulicznym. 
W 2013 r. nowe latarnie zainstalowa-
no m.in. w ulicach Różanej w Grodzi-
sku i Złotej w Izdebnie Kościelnym. 
W tym roku mają się pojawić następ-
ne. Na ul. Popławskiej w Kraśniczej 
Woli i Kozerach Nowych powstanie 

11 słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami. 10 latarni energetycy 
postawią na ul. Irlandzkiej w Ja-
ninowie. A w samym Grodzisku? 
W 2014 r. oświetlenie zyskają ulice 
Żurawia, Sienna, Jordanowicka i Po-
piela. Na pierwszej z wymienionych 
pojawi się osiem nowych latarni, 

Latarnie uliczne oświetlą
kolejne grodziskie drogi

w wypadku pozostałych na istnieją-
cych słupach zamontowanych zo-
stanie 15 opraw oświetleniowych. 
Wszystkie prace powinny zostać 
zakończone w pierwszej połowie 
tego roku. Wykonawca będzie miał 
90 dni (od chwili podpisania umowy) 
na realizację zadania. (DP)
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Spychała 
zostaje
PRUSZKÓW
Michał Spychała nadal 
trenerem Znicza 
Basket Pruszków. 
Zarząd klubu nie 
przyjął jego dymisji. 

– Zdecydowaliśmy, że dokoń-
czymy to, co razem zaczęli-
śmy – mówi nam Mirosław 
Krysztofi k, wiceprezes Zni-
cza Basket.

Spychała podał się do dy-
misji po niedzielnej porażce 
jego drużyny z Wikaną Star-
tem Lublin 51:58. O losie 
szkoleniowca miał zdecydo-
wać zarządu klub na wtorko-
wym (28 stycznia) spotkaniu. 
I zdecydował. „Mamy pełne 
zaufanie do trenera, a na-
szej opinii nie zmieniła se-
ria sześciu porażek z rzędu” 
– czytamy w oświadczeniu 
włodarzy klubu.

Mirosław Krysztofi k: – My 
wysłuchaliśmy argumentów 
Michała, a Michał naszych. 
Mając na uwadze dobro dru-
żyny zdecydowaliśmy się kon-
tynuować to, co wspólnie 
zaczęliśmy. Jako zarząd jeste-
śmy pewni, że obecny trener 
jest właściwym człowiekiem 
na właściwym miejscu.

Wiceprezes przyznaje, że 
w obecnej sytuacji fi nansowej 
i sportowej klubu zdecydo-
wano się na dobre rozwią-
zanie. – Wydaje mi się, że 
Michał podejmując decy-
zję o dymisji myślał, że jego 
odejście będzie dla drużyny 
jakimś pozytywnym impul-
sem. Jednak ze względów fi -
nansowych nie możemy sobie 
obecnie pozwolić na radykal-
ne zmiany. Dysponujemy za-
wodnikami, którzy wkładają 
w grę całe serce i umiejęt-
ności. Odnotowaliśmy sześć 
porażek z rzędu, ale mamy 
nadzieję, że zespół się pod-
niesie i skutecznie zawal-
czy o utrzymanie w lidze 
– mówi wiceprezes.  (AF)
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PRUSZKÓW
Pruszkowska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
gotowa do sezonu 
remontowego. 
Administracje 
poszczególnych 
osiedli mają już wykazy 
robót do wykonania 
w tym roku.

O gromny teren, a na nim 
p o n a d  3 2 0  b u d y n -
ków. Blisko 23 tys. lo-

katorów, praktycznie połowa 
mieszkańców Pruszkowa. To 
obraz zasobów Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Ma 
ona już gotowy tegoroczny har-
monogram prac remontowych, 
które będą prowadzone w po-
szczególnych blokach. Lista in-
westycji jest pokaźna, choć bez 
spektakularnych przedsięwzięć. 

W centrum Pruszkowa, czyli 
na Osiedlu Śródmieście, żaden 
z budynków nie zyska nowej ele-
wacji. Odświeżone (malowanie) 
zostaną jedynie wybrane klatki 
schodowe w niektórych budyn-
kach (m.in. Kubusia Puchatka 
14, Prusa 74), wymienione będą 
drzwi (Trąbalskiego 9, Niepod-
ległości 10) i okna (Baśniowa 3, 

Śnieg za oknem, a już gotowi do remontów

Tomcia Palucha 4). Remontów 
doczekają się też chodniki i per-
gole śmietnikowe. 

Nieco inaczej będzie wyglądać 
sytuacja na Osiedlu Parkowym. 
Nowe elewacje zyskają budyn-
ki przy Kopernika 9, Srebrnej 9, 
Andrzeja 18 oraz Wiosennej 1. 
Wyremontowane zostaną klat-
ki schodowe, głównie w budyn-
kach przy ul Kopernika (numery 
3, 5, 10, 11). Jak podkreślają pra-
cownicy administracji osie-
dla wszelkie prace są efektem 

przeprowadzonych przeglą-
dów. – Przed zgłoszeniem pro-
pozycji remontowych do zarządu 
robimy przeglądy i na tej pod-
stawie przyznawane są nam pie-
niądze na wykonanie prac, a my 
musimy ostatecznie wybrać co 
i gdzie robimy. Wszystko mu-
si się spiąć w przyznanym bu-
dżecie – mówią. – Przykładowo 
o remoncie klatki decyduje jej 
wygląd oraz kiedy ostatnio by-
ła odświeżana. Jeśli jej stan jest 
dobry, to zamiast jej odnowienia 

sprawdzamy, czy nie trzeba wy-
mienić drzwi wejściowych lub 
okien w piwnicy. Często sami 
mieszkańcy mówią, że nie ma 
sensu jeszcze odnawiać, bo klat-
ka wygląda ładnie i zaznaczają, 
że lepiej byłoby wyremontować 
np. chodnik – dodają.

Podobnie zakres planowanych 
prac przedstawia się w części 
A Osiedla Staszica. Bloki przy 
Dębowej 3, Jasnej 13, Hele-
nowskiej 6 i 7, Zgoda 4 i 6 będą 
miały nową elewację balkonową, 

a w budynku przy Powstańców 
107 naprawiona zostanie elewa-
cja między piętrami 7-12. Na tym 
osiedlu prowadzone będą tak-
że remonty chodników i klatek 
schodowych. W wielu budynkach 
zostanie wymieniona stolarka 
okienna w piwnicach i pomiesz-
czeniach gospodarczych. Te pra-
ce obejmą budynki przy Wojska 
Polskiego oraz Helenowskiej.

Na Osiedlu Prusa i części B 
Osiedla Staszica przeważać 

Niektóre budynki, m.in. przy ulicy Powstańców na Osiedlu Staszica, będą miały naprawioną elewację

GRODZISK MAZOWIECKI
Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich 
wciąż nie potrafi  
powiedzieć, kiedy 
rozpocznie się budowa 
zachodniej obwodnicy 
Grodziska. Wiadomo, 
chodzi o pieniądze
 
Planowana, 11-kilometrowa tra-
sa ma przebiegać od Kałęczyna, 
przez Kozerki, Kozery, Natolin, 
Tłuste i Radonice aż do Błonia. 
Nowa droga pozwoliłaby odcią-
żyć centrum Grodziska Mazo-
wieckiego, przez które jeździ 
wiele aut i ciężarówek kierują-
cych się na autostradę A2. Tra-
sa ma także stanowić dogodne 
połączenie między drogami 
krajowymi nr 92, 7 i 8.

Właściwie już wszystkie 
niezbędne formalności doty-
czące trasy załatwiono. – Po-
siadamy decyzję ZRID-owską 
na siedmiokilometrowy odci-
nek tej inwestycji znajdujący 
się w grodziskiej gminie, nato-
miast na drugi ta decyzja jest 
procedowana – mówi Moni-
ka Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Chcemy roz-
począć realizację tego zadania 
od budowy ronda w Kłudzien-
ku. Szacujemy, że będzie ono 
kosztowało około 7 mln zł. 
Dlaczego tak dużo? Ponieważ 
będzie trzeba przenieść wszyst-
kie instalacje znajdujące się 
pod jezdnią – podkreśla.

Pieniądze są chyba jedynym, 
ale za to ogromnym kłopotem 

Zachodnia obwodnica czeka na środki
w przypadku tej inwestycji. 
– Po wybudowaniu ronda mo-
glibyśmy budować tę obwodni-
cę etapami. Problemem są tutaj 
pieniądze. Oczekujemy na de-
cyzję sejmiku województwa 
o przyznaniu środków na ten 
cel, ale kiedy ona może zapaść, 
nie wiadomo. Nie jest tajemni-
cą, że województwo boryka się 
z dużymi problemami fi nansowy-
mi. Inwestycja jest jednak bardzo 
ważna dla tego regionu i chcieli-
byśmy rozpocząć ją jak najwcześ-
niej – twierdzi Monika Burdon.

Warto podkreślić, że decy-
zja na realizację inwestycji dro-
gowej (ZRID) jest ważna przez 
trzy lata i w tym czasie musi roz-
począć się budowa. Koszt budowy 
zachodniej obwodnicy Grodziska 
to ok. 160 mln zł.  (DP)

BRWINÓW
Firma L’Oreal przekazała 
brwinowskiej straży 
pożarnej ponad 42 tys. zł
na zakup specjalnego 
kompresora do 
napełniania butli aparatów 
powietrznych do ochrony 
dróg oddechowych.

Kompresor będzie służył zarówno 
strażakom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Brwinów, jak 
też z posterunku Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwo-
wej Straży Pożarnej z Pruszkowa. 
Urzadzenie może jednocześnie ła-
dować pięć butli na sprężone powie-
trze o ciśnieniu 200 i 300 barów. 

– Kompresor posiada moleku-
larne sito i wkłady fi ltracyjne z wę-
gla aktywnego o dużej wydajności. 

Małe szybkości robocze gwaran-
tują długą i bezproblemową pracę 
tego urządzenia. Ponadto wypo-
sażony jest w system monitoringu 
jakości powietrza ze stałym czujni-
kiem rozłączającym automatycz-
nie urządzenie – mówi Krzysztof 
Newen, szef OSP w Brwinowie.

Butle są wykorzystywane pod-
czas ratowania lub ewakuacji 
osób z miejsc, w których powie-
trze jest mocno zanieczyszczone.

– Firma L’Oreal znajduje się 
w Kaniach na terenie naszej 
gminy i zależy jej, aby było tu 
maksymalnie bezpiecznie. Chce 
również działać dla dobra społecz-
ności lokalnej, poprzez doposaże-
nie brwinowskiej straży pożarnej
– mówi Mirosława Kosiaty, kie-
rownik Biura Promocji Urzędu 
Gminy Brwinów.  (DP)

Kompresor w prezencie 

Niektóre budynki, m.in. przy ulicy Powstańców na Osiedlu Staszica, będą miały naprawioną elewację

W zasobach 
Pruszkowskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
znajduje się ponad 
320 budynków

będą remonty i malowanie kla-
tek schodowych oraz ganków 
wejściowych do klatek. Nowe 
wejścia zyskają bloki przy Do-
brej 16 i 20, Wróblewskiego 
4 oraz Przy Księżycu 7. Przy kil-
ku budynkach wyremontowa-
ne zostaną pergole śmietnikowe 
oraz chodniki, przy ul. Rzec-
kiego pojawi się latarnia. Do-
datkowo w blokach spółdziel-
czych tylko w tym roku wymie-
nionych będzie prawie 6 tys. wo-
domierzy ciepłej i zimnej wody. 

 W budynku przy Powstańców 107 naprawiona zostanie elewacja między piętrami 7-12
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REGION
Aż 5,02 mln zł kosztowała napra-
wa pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej, 
który 23 czerwca ubiegłego roku 
wykoleił się jadąc tunelem na Lotni-
sko Chopina w Warszawie. Prędkość 
składu nie była duża i nikomu nic 
się nie stało, ale sam pojazd (27WE) 
został uszkodzony. Szybka Kolej 

Miejska ogłosiła przetarg na napra-
wę „elfa”. – Trzeba było wymienić 
konstrukcję dwóch członów tego po-
ciągu, co zostało wykonane. Koszt 
naprawy to niewiele ponad 5 mln zł 
– mówi Magdalena Lerczak, rzecznik 
prasowy SKM Warszawa. – Nie mu-
sieliśmy wykładać żadnych pieniędzy 

5 mln zł za naprawę pociągu
Szybkiej Kolei Miejskiej

na ten cel, ponieważ całość zostanie 
pokryta z ubezpieczenia. Postępo-
wanie w tej sprawie zostało właści-
wie zakończone. Jeszcze tylko nasz 
ubezpieczyciel w pewnych kwestiach 
musi się porozumieć z tym  
ubezpieczającym PKP Polskie  
Linie Kolejowe – twierdzi. (DP)

PODKOWA LEŚNA
Podkowianin Włodek 
Pawlik otrzymał 
najbardziej prestiżową 
nagrodę muzyczną 
– Grammy. Jazzman 
dostał ją za album  
„Night in Calisia”.

W Los Angeles po raz 56. przy-
znano nagrody Grammy. Do tego 
prestiżowego wyróżnienia na-
zywanego często muzycznym 
Oscarem, nominowany był Wło-
dek Pawlik – jazzman z Podkowy 
Leśnej. Nasz artysta był jednym 
z pięciu kandydatów do tej na-
grody w kategorii najlepsza pły-
ta nagrana w dużym jazzowym 
składzie (Best Large Jazz En-
semble Album). Jego rywala-
mi byli Darcy James Argue za 
„Brooklyn Babylon”, Brussels 
Jazz Orchestra i Joe Lovano za 
płytę „Wild Beauty” Alan Fer-
ber za „March Sublime” oraz 
Dave Slonaker Big Band za al-
bum „Intrada”. Mimo tak zna-
komitej konkurencji to właśnie 
podkowianin za album „Night 
in Calisia” otrzymał prestiżo-
wą nagrodę. Tym samym został 
pierwszym w historii polskim 
jazzmanem ze statuetką złote-
go gramofonu Grammy.

Album „Night in Calisia” zo-
stał nagrany wspólnie z Randym 
Breckerem oraz kaliską filhar-
monią pod batutą Adama Klo-
ca. Materiał zamówił u Pawlika 
dyrektor Filharmonii Kaliskiej.

Pawlik jest jednym najwybit-
niejszych podkowian. To pianista 

i kompozytor, nagrał 24 płyty, ma 
na koncie szereg dzieł muzyki 
filmowej, a także kompozycje 
współczesne. Jest laureatem wie-
lu ważnych nagród i konkursów 
m.in. Grand Prix na Międzyna-
rodowym Konkursie Jazzowym 
w Dunkierce (Francja) oraz II 
nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie Kompozycji Jazzo-
wych w Monaco. Wielokrotnie 
otrzymywał wyróżnienie „Jaz-
zowy Muzyk Roku” przyznawa-
ne przez warszawski Akwarium 
Jazz Club. Pawlik występu-
je na największych festiwalach 

Pawlik sięgnął po Grammy!
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Pawlik otrzymał 
Grammy za album 
„Night in Calisia” 
nagrany z Randym 
Breckerem oraz  
kaliską filharmonią

jazzowych, m.in. Jazz Jamboree. 
Stworzył Włodek Pawlik Trio, 
w którym grał razem z takimi 
muzykami jak Randy Brecker, 
Billy Hart, Richie Cole.

Artysta od dawna cieszy się 
renomą wśród krytyków mu-
zycznych, a sukces na 56. gali 
Grammy, potwierdził jego kla-
sę. Zdobycie tej nagrody z pew-
nością zwróci na niego uwagę 
zagranicznych mediów oraz słu-
chaczy na całym świecie.  (DP) 

Nie jest tajemnicą,  
że pasjonuje się Pan  
żeglarstwem.  
Zastanawiam się tylko,  
czy bliżej burmistrzowi  
do „Piratów z Karaibów”  
czy „Titanica”?
– Zdecydowanie piratów. Pły-
wam na małej łódce, po morzach 
i oceanach. Przez 15 lat udało mi 
się dotrzeć do miejsc, do których 
mało kto docierał. Zresztą przed 
kilkoma dniami wróciłem z… Ka-
raibów. I szokiem dla mnie było, 
kiedy podpływając do zupełnie 
dzikiego brzegu na maszcie wi-
siała flaga Polski. Okazuje się, 
że 30 proc. żeglujących po Ka-
raibach, to nasi rodacy.

A nie spotkał Pan tam  
kogoś, kto chciałby  
zainwestować w Adventure 
World Warsaw?
– Nie, bo nie było takiej potrzeby. 
Inwestycja powstanie i dla mnie 
nie ulega to żadnej wątpliwości. 
Wszystko znowu idzie w do-
brym kierunku.

Rozumiem, że szczegóły  
tej sprawy mają klauzulę 
„tajne przez poufne”...
– Szczegółów nie zdradzę. Mo-
gę tylko powiedzieć, że firma nie 
upadła i nie byłbym zdziwiony, 
jakby w przyszłym roku rozpo-
częła się budowa.

Sporo nerwów kosztowały 
Pana te wszystkie zawirowa-
nia wokół parku rozrywki?
– Może bardziej żalu. Wszyscy 
pracownicy urzędu mocno pra-
cowali nad tym, aby pomóc we 
wszelkich formalnościach i uzy-
skaniu pozwolenia na budowę. 
Kiedy udało się z tym uporać, 
pojawiły się problemy w samej 

Grodzisk to miasto atutów

firmie. Teraz docierają do mnie 
sygnały, że zostały one rozwiąza-
ne. Firma chce wybudować park 
rozrywki, a lepszego miejsca, jak 
nasze tereny w kraju nie ma.

No tak, bo Grodzisk  
to miasto miodem  
i mlekiem płynące…
– Myślę, że sporo w tym określe-
niu racji i to z kilku powodów. Po 
pierwsze, mamy niezwykle sta-
bilną sytuację finansową. Różno-
rodność i wielość firm powoduje, 
że nawet jeśli jedna z nich ma 
jakieś problemy, to przy tylu 
podmiotach gospodarczych nie 
odbija się to na budżecie. A wpły-
wy z tych firm są bardzo duże. 
Po drugie, Grodzisk ma stały 
napływ dobrze zarabiających 
mieszkańców. W ubiegłym ro-
ku pojawiło się ponad siedem-
set nowo zameldowanych osób. 
Dzięki temu obserwujemy zna-
czący wzrost podatku od osób 
fizycznych. Niezwykle ważny 

jest fakt, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat przybędzie nam oko-
ło tysiąca dzieci. W kraju, gdzie 
spada liczba urodzeń! Jak mó-
wimy o tym miodzie, to nim są 
właśnie te dzieci. Bo ja mam pro-
blemy kompletnie odmienne od 
90 proc. samorządów. W Polsce 
tendencja jest taka, że gminy za-
mykają szkoły, a ja szkoły muszę 
budować. Inna sprawa to bogata 
oferta kulturalno-rozrywkowa. 
Hala sportowa, basen, centrum 
kultury, jedenaście świetlic. Tam 
ciągle coś się dzieje. Oferta jest 
fajna i myślę, że ludzie w Gro-
dzisku dobrze się czują.

Więc miasto „samograj”?
– Tak, w tej chwili tak. Urucho-
miły się pewne mechanizmy, któ-
re spowodowały, że Grodzisk 
się rozwinął.

Ma Pan wrogów?
– Może jest to zbyt mocne okre-
ślenie, ale bez wątpienia są ludzie 

negatywnie nastawieni do mnie. 
Mają inny pomysł na Grodzisk 
i uważają, że to co robię jest złe. 
Mają do tego absolutnie prawo 
i z tym nie dyskutuję. Są ludzie, 
których denerwuje, że tyle lat 
jestem burmistrzem, są też ta-
cy którym wiecznie nic nie pa-
suje i z zasady nie lubią władzy.

Na poparcie  
w kandydowaniu  
do europarlamentu nie  
powinien więc Pan narzekać. 
Oni pierwsi zagłosują,  
aby „wysłać” Benedykciń-
skiego do Brukseli.
– Nawet jeden z moich większych 
oponentów mówi: wreszcie, 
wreszcie… Najwyraźniej głę-
boko wierzy, że uda mi się dostać.

A Pan wierzy?
– Jestem za duży „chłopak”, że-
bym nie był realistą. Nie jestem 
za bardzo rozpoznawalny poza 
Grodziskiem i kilkoma ościen-
nymi gminami.

Dlaczego więc Pan 
kandyduje?
– Sądzę, że jestem dobrym 
kandydatem. 20 lat pracy w sa-
morządzie, udokumentowane 
osiągnięcia w zakresie pozyski-
wania funduszy unijnych oraz 
sprawne rozwiązywanie różno-
rodnych problemów to moje nie-
wątpliwe atuty.

Nie ukrywam, że mój start nie 
wiąże się z chęcią dostania, bo 
kocham Grodzisk, ale z tym, że 
gdybym zanotował dobry wynik, 
to wzmocni się pozycja burmi-
strza Grodziska w walce o in-
westycje w okolicy Grodziska, 
Pruszkowa, czyli w naszym re-
jonie, rejonie do tej pory niestety 
zaniedbanym. I o to mi chodzi. 

Z GRZEGORZEM BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem  
Grodziska Mazowieckiego, rozmawia Marcin Prażmowski
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Wiele wskazuje na to, że najpóź-
niej na początku przyszłego roku 
do użytku oddana zostanie świe-
tlica wiejska w Kozerkach. Gro-
dziski magistrat ogłosił przetarg, 
w którym wyłoni wykonawcę za-
dania. W rezultacie prac ma się 
pojawić parterowy wolno stojący 

budynek o powierzchni użytkowej 
prawie 213 mkw. Przed budynkiem 
świetlicy powstaną chodniki i dro-
gi wewnętrzne. Będzie też parking 
z ośmioma miejscami postojo-
wymi i droga wyjazdowa. Wyko-
nawca wybuduje także system 
sanitarny, poprowadzi przyłącze 

energetyczne, gazowe i wodo-
ciągowe. W założeniu ze świetli-
cy będą mogli korzystać nie tylko 
mieszkańcy Kozerek, lecz także 
sąsiednich miejscowości. Budowa 
placówki powinna się zakończyć 
do 1 grudnia tego roku. Jej urucho-
mienie ma nastąpić w 2015 r. (AF)

Mieszkańcy Kozerek (i nie tylko) 
będą mieli gdzie się spotykać

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 31 Stycznia 2014

Reklama

BRWINÓW
Jest szansa, że jeszcze 
w tym roku brwinowska 
straż miejska dostanie 
laserowy fotoradar, a na 
terenie gminy pojawią 
się znaki informujące 
o kontroli prędkości. 

– Mieszkańcy coraz częściej 
zwracają się do mnie z prośbą 
o rozwiązanie problemu nad-
miernej prędkości rozwijanej 
przez kierowców poruszają-
cych się drogami na terenie na-
szej gminy. Stanowi to poważne 
zagrożenie dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. I dodaje: – Przekra-
czanie dopuszczalnej prędkości 
w obszarze zabudowanym stało 
się nagminne i bardzo niebez-
pieczne, mam tu na myśli drogi 
dojazdowe do poszczególnych 
miejscowości w gminie, ale nie 
tylko. Z łamaniem tego przepi-
su starają się walczyć policjan-
ci z brwinowskiego komisariatu, 
któremu w 2012 r. na zasadzie 
użyczenia przekazaliśmy lase-
rowy miernik prędkości. Ale 
funkcjonariusze ze względów 
kadrowych mogą prowadzić 
kontrole maksymalnie dwa, 
trzy razy dziennie, a to jak wi-
dać nie wystarcza aby utempe-
rować kierowców jeżdżących za 
szybko. Dlatego chcemy kupić 
fotoradar na użytek strażników 

miejskich i rozmieścić znaki in-
formujące o nim.

Koszt laserowego fotorada-
ru to ok. 62 tys. zł. Kolejnych 
20 tys. zł brwinowskie władze 
chcą przeznaczyć na zakup zna-
ków drogowych D-51 „kontrola 
prędkości – fotoradar”. – Z do-
świadczenia wiemy, że jak kie-
rowcy widzą znak informujący 
o fotoradarze to zdejmują nogę 
z gazu. I o to chodzi. Chcemy 
ustawić takie znaki przy najbar-
dziej ruchliwych drogach w gmi-
nie. Będą to m.in. ulice Główna 
i 36 Pułku Piechoty Legii Aka-
demickiej, Kazimierzowska 
w Owczarni czy droga dojazdowa 
do Żółwina – twierdzi burmistrz 

Jakie są szanse na zakup fo-
toradaru i znaków? – Podczas 
najbliższej sesji (31 stycznia 
– przyp. red.) przedstawimy 
radnym propozycję przesunię-
cia środków budżetowych na 
zakup tych elementów. Mam 
nadzieję, że się do niej przychy-
lą – mówi Kosiński. I dodaje: 
– Dotychczas byłem przeciwni-
kiem prowadzenia kontroli ra-
darowych przez straż miejską 
albo gminną, bo poszczególne 
samorządy często czyniły sobie 
z mandatowania źródło docho-
dów. Jednak w naszym przypad-
ku chodzi przede wszystkim 
o działanie prewencyjne, nie 
jest naszym celem zarabianie 
na kierowcach lecz dbałość 
o bezpieczeństwo.  (AF)

Straż miejska może
dostać fotoradar
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PRUSZKÓW 
Nowy przetarg 
na remont dachu 
hali Znicza. Umowę 
z poprzednim 
wykonawcą rozwiązano.

Pierwsze zamówienie ogłoszono 
w ubiegłoroczne wakacje. Zgłosi-
ły się dwie fi rmy zainteresowane 

wykonaniem prac. Zwyciężył sto-
łeczny Budstal, który zapropono-
wał kwotę o ponad połowę niższą 
od oferowanej przez rywala. Jed-
nak mimo rozpoczęcia robót w ha-
li, umowa z wykonawcą została 
rozwiązana. Dlaczego? 

– Prace były prowadzone bar-
dzo wolno i według naszego in-
spektora nadzoru budowlanego 

Jaka fi rma dokończy remont dachu hali Znicza? 
niezgodnie z ekspertyzą – mó-
wi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – W związku z tym pod ko-
niec roku rozwiązaliśmy umowę 
z wykonawcą i ogłosiliśmy nowy 
przetarg. Prace dokończy inna 
firma, ale do tej pory niewiele 

zrobiono. Na poprzedniego wy-
konawcę nałożyliśmy kary umow-
ne – dodaje.

Zgodnie z poprzednim zamó-
wieniem wykonawca powinien 
zakończyć prace w październiku 
2013 r. Natomiast zwycięzca no-
wego przetargu będzie miał czas 
na sfi nalizowanie robót do końca 
maja tego roku.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW 
Miała być merytoryczna 
dyskusja, a nie było. 
Nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta w Piastowie nie 
zaszkodziła burmistrzowi, 
ale też nie pomogła jej 
wnioskodawcom.

T ematem obrad była bu-
dowa przedszkola przy 
ul. Godebskiego. I cho-

ciaż placówka od kilku miesię-
cy funkcjonuje bez problemów, 
to historia jej powstania ciągle 
jest żywa. Szczególnie w świa-
domości radnych ugrupowania 
„Nasz Piastów – Wspólnota Sa-
morządowa”, którzy wnioskowa-
li o sesję nadzwyczajną. Chcieli 
w ten sposób rozwiać wszelkie 
wątpliwości dotyczące inwesty-
cji, a w szczególności rozliczyć 
burmistrza i zarząd miasta z jej 
kosztów. Pojawiły się bowiem nie 
tylko sygnały, iż miasto przepła-
ciło za przedszkole, ale może po-
nieść kolejne koszty związane 
z procesem, jakim straszy wyko-
nawca spółka Moduł Kontrakt. 
Jakby tego było mało, z oskarże-
niami i roszczeniami wystąpiła 
też fi rma Sław-Bud, czyli pierw-
szy wykonawca prac, z którym 

Nadzwyczajna tylko w nazwie

miasto zerwało po krótkim cza-
sie umowę.  

Sam radny Szuplewski w opar-
ciu o treść pisma fi rmy Sław-Bud 
starał się ustalić, czy burmistrz 
Marek Kubicki w jakikolwiek 
sposób sprawdził płynność fi-
nansową konsorcjum, a nie ba-
zował jedynie na pogłoskach. 
Poza tym radny dociekał, jak to 
możliwe iż w opinii burmistrza 
nie były wnoszone żadne opła-
ty na rzecz ówczesnego podwy-
konawcy Moduł Kontrakt, a z 
treści pisma okazuje się, że były 
i to wcale niemałe. – Podejrze-
wam, że odczytany został pozew 
sądowy formy Sław-Bud w sto-
sunku do miasta. W tym momen-
cie ani rada, ani ja, ani nikt w tym 

rady. I dodał: – Zastanawiam się 
czyim rzecznikiem jest pan Szu-
plewski, pani Korczak i wszyscy, 
co się podpisali. Domyślam się, 
że tej cudownej fi rmy Sław-Bud, 
która na Białołęce realizowała 
podobne zadanie. Proszę spraw-
dzić, jak to wyglądało. 

W opinii władz Piastowa pre-
tensje i roszczenia do miasta 
wynikają z faktu, że zarówno 
Sław-Bud, jak i Moduł Kontrakt 
nie mogą pogodzić się nałożonymi 
karami. Poza tym fi rmy mają pro-
blem z rozliczeniem się pomiędzy 
sobą, a miasto nie ma z tym nic 
wspólnego. – Jak każda fi rma, któ-
ra chce się obronić przed swoimi 
niepowodzeniami wynikającymi 
z podpisanych umów i realizacji 
pełnych projektów, oczywiście 
będzie się broniła i jak każdy ma 
prawo napisać w pozwie, co mu 
się żywnie podoba. My stoimy na 
stanowisku, że podjęte kroki by-
ły konieczne, bo tego przedszko-
la nigdy by nie było – podkreślił 
burmistrz Piastowa.

– Porażka? Absolutnie. Pa-
trzę w kategoriach obowiązków, 
bo jako przedstawiciel miesz-
kańców chcę wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości, jakie się pojawiają. 
I nie jestem adwokatem żadnej 
z firm tylko działam w intere-
sie miasta – powiedział po sesji 
radny Grzegorz Szuplewski. 

Radni miejscy próbowali rozliczyć burmistrza z budowy przedszkola przy ul. GodebskiegoRadni miejscy próbowali rozliczyć burmistrza z budowy przedszkola przy ul. Godebskiego

M
a

rc
in

 P
ra

żM
o

w
sk

i

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

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

 Burmistrz Marek Kubicki i zastępca burmistrza 
Zdzisława Zielińska

pomieszczeniu nie jest upraw-
niony do wyrokowania czegokol-
wiek – przyznał Marek Kubicki. 

Ku zdziwieniu części radnych 
okazało się, że żadnych rosz-
czeń względem miasta do sądu 
nie wniósł ( jak do tej pory) sam 
Moduł Kontakt. Chociaż w pi-
śmie poinformował o takim za-
miarze. – Zastanawiam się jaki 
jest cel dzisiejszej sesji. Kilka 
sesji wcześniej była prezentacja 
wyjaśniająca szereg kwestii dziś 
odczytanych. Część z państwa, 
obecnych wnioskodawców zupeł-
nie zlekceważyła tę sesję, osten-
tacyjnie wyszła a teraz podnosi 
jeszcze raz ten aspekt – mówił 
wyraźnie zirytowany Krzysztof 
Jankowski, wiceprzewodniczący 
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REGION
Nieodśnieżone i śliskie drogi da-
ją się we znaki kierowcom w na-
szym regionie. Policja apeluje 
o ostrożność. 29 stycznia w Pia-
stowie, prawdopodobnie wskutek 
poślizgu, kierowca forda stracił 
panowanie nad pojazdem i wpadł 
do przydrożnego rowu. Auto 

trzeba było wyciągać z pomocą 
drogowców. Tego samego dnia 
zimowego pecha miał również 
kierowca BMW jadący z Reguł 
w kierunku Pęcic. On także wylą-
dował w rowie... Policjanci ape-
lują do kierowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności, w tak 

trudnych warunkach o wypadek 
przecież nietrudno. Prędkość 
jazdy należy dostosować do 
zmieniającej się sytuacji na 
drodze. Pod warstwą śniegu lub 
błota może znajdować się lód. 
Wówczas droga zatrzymania 
pojazdu znacznie się wydłuży. (AF)

Uwaga! Jedź ostrożnie, 
bo możesz wylądować w rowie

Piątek, 31 Stycznia 2014

Reklama

Połatają dziury
BRWINÓW
Zima w pełni, a gmina 
już szykuje się do 
utwardzania dróg, 
które po mroźnym 
okresie będą 
w najgorszym stanie.  

 – Utwardzenia wymagać 
pewnie będzie ul. Piłsudskie-
go w Kaniach. Jak wiadomo, 
w 2014 r. chcemy tę drogę kom-
pleksowo przebudować, jednak 
szacujemy, że wykonawca roz-
pocznie roboty dopiero w maju. 
Do tego czasu kierowcy muszą 
mieć możliwość bezpiecznej 
jazdy, toteż po roztopach bę-
dziemy chcieli utwardzić na-
wierzchnię – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa..

Brwinowscy włodarze zapo-
wiadają, że wiosną tego roku 
utwardzonych i załatanych bę-
dzie łącznie kilka kilometrów 
ulic. – Zobaczymy, jak będzie 
wyglądać sytuacja, gdy stopnie-
ją śniegi. Zamierzamy jednak 
reagować na bieżąco i napra-
wiać drogi, które wymagają te-
go najbardziej. Będziemy brać 
pod uwagę głosy mieszkańców 
– zaznacza burmistrz.  (AF)
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RASZYN
Fala krytyki spadła na 
jakość świadczonych 
usług medycznych 
w gminie. W cieniu 
tych wydarzeń trwa 
rozbudowa Centrum 
Medycznego Raszyn, 
która w ostatnim 
czasie wyraźnie 
przybrała na tempie.

W ydaje się, że co złego 
w kwestii inwesty-
cji, która rozpoczę-

ła się w 2010 roku gmina ma 
już za sobą. Po zerwaniu umo-
wy z pierwszym wykonawcą 
(ogłosił upadłość – przyp. red.) 
i rozpisaniu nowego przetargu 
na modernizację starego skrzy-
dła przychodni, stracono cenne 
cztery miesiące robót. – Widać 
jednak, że wykonawca nadrabia 
ten czas – mówi Andrzej Zarę-
ba, wójt gminy, który niedawno 

Jakość pójdzie w parze ze standardem?
wizytował obiekt. – Pracownicy 
w pełni wykorzystali spóźnia-
jącą się zimę. Wykonawca „za-
mknął budynek” i w rezultacie 
teraz prowadzi prace adaptacyj-
ne wewnątrz, nie zważając już na 
aurę – twierdzi wójt. Liczy, że pra-
ce uda się zakończyć na począt-
ku kwietnia, a biorąc pod uwagę 
procedury związane z odbiora-
mi, to budynek powinien zostać 
oddany do użytku tuż przed wa-
kacjami. W starym-nowym skrzy-
dle centrum znajdą się nie tylko 
recepcja czy pokoje biurowe, ale 
także gabinety specjalistyczne.

Nie ulega wątpliwości, że in-
westycja ta podniesie standard 
świadczonych usług medycznych 
w gminie. Mieszkańcy życzyliby 
sobie, aby również jakość poszła 
w parze ze standardem, bo ta w ich 
zdaniem pozostawia wiele do ży-
czenia. Problemy z dostaniem się 
do lekarzy, kolejki do rejestracji 
od godz. 4.00  czy pozostawiaja-
ce wiele do życzenia zachowanie 
personelu – to główne zarzuty 
mieszkańców. Sprawę na forum 

publicznym podniosła ostatnio 
grupa klubu radnych „Jedność 
Gminy”. Kłopot jednak w tym, 
że prezentowana przez nich an-
kieta będąca jednocześnie do-
wodem na to, że operator usług 
medycznych SZPZLO Warsza-
wa- Ochota nie ma wysokich 
notowań, dotyczyła grupy zale-
dwie 468 mieszkańców. Warto 

zaznaczyć, że „pod skrzydłami” 
Centrum Medycznego jest po-
nad… 10 tys. mieszkańców. – Tego 
typu ankiety robione są zazwyczaj 
tendencyjnie a wyniki uwzględnia-
ne wybiórczo – komentuje sprawę 
wójt gminy. Chociaż, jak zastrzega, 
też ma uwagi do placówki. – Po-
winni wykazywać więcej empatii 
i zrozumienia. Szczególnie, kiedy 

dajemy im budynek i pacjentów
– zaznacza Zaręba.

Co na to sami zainteresowani? 
– Nie otrzymaliśmy żadnych skarg 
ze strony mieszkańców na pracę le-
karzy – mówi Jolanta Stefanowska, 
zastępca dyrektora ds. organiza-
cji i nadzoru SZPZLO Warszawa-
-Ochota. Podkreśla, że placówka 
jak tylko może stara się zaspakajać 
potrzeby pacjentów. – Uruchomi-
liśmy stanowisko lekarza dyżur-
nego, tak więc każdy chory, który 
przyjdzie do przychodni zostanie 
przyjęty – mówi wicedyrektor. 

Ale zwraca uwagę na jeszcze je-
den aspekt. Mentalność mieszkań-
ców. – Z tym trudno jest walczyć. 
Jest dwóch lekarzy cieszących 
się ogromną popularnością u pa-
cjentów i nie chcą oni iść na wi-
zytę do innych lekarzy będących 
w tym samym czasie na dyżurze 
– twierdzi Jolanta Stefanowska, 
która w tym widzi przyczynę wy-
dłużonego okresu wyczekiwania 
na wizytę, jak również ustawia-
nia się kolejek we wczesnych 
godzinach rannych. 

Mieszkańcy raszyńskiej gminy skarżą się na poziom świadczonych usług medycznychMieszkańcy raszyńskiej gminy skarżą się na poziom świadczonych usług medycznych

 Rozbudowa centrum podniesie standard medycznych 
usług świadczonych w gminie
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PIASTÓW
Aż 90 g marihuany znaleźli policjan-
ci u mieszkańca Piastowa. Jeśli za-
rzuty wobec 24-latka się potwierdzą, 
może mu grozić trzyletnia odsiad-
ka. Policjanci odebrali zgłoszenie, że 
w jednym z mieszkań na terenie Pia-
stowa mogą być przetrzymywane 
środki odurzające. Aby zweryfi kować 

informację, pod wskazany adres 
udała się załoga z pruszkowskiej 
komendy powiatowej. W mieszka-
niu mundurowi zastali 24-letniego 
mężczyznę. Policjanci skontrolo-
wali go i przystąpili do przeszukania 
pomieszczeń. W jednym z nich, za 
łóżkiem znaleźli worek foliowy. Było 

Policjanci znaleźli za łóżkiem 
worek z marihuaną

w nim kilkadziesiąt gramów suszu 
roślinnego. Policjanci zarekwirowali 
„znalezisko”, a 24-latka zabrali na 
komendę. Badanie testem narko-
tykowym wykazało, że w worku 
było 90 g marihuany. Mężczyzna 
usłyszał zarzut posiadania środków
 odurzających i trafi ł do aresztu. (AF)

Piątek, 31 Stycznia 2014

Reklama

Centrum miasta
skanalizowane
MILANÓWEK
Ostatnie kanały 
sanitarne w centrum 
Milanówka oddano 
do użytku. Tak więc 
wszystkie ulice 
w tej części miasta 
są skanalizowane.

Modernizacja i rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej w Mi-
lanówku trwa ponad pięć 
lat. Ma dobiec finału we 
wrześniu. Zakończono pra-
ce w północnej części miasta-
-ogrodu, pozostała budowa 
kanalizacji w kilku ulicach 
po stronie południowej.

W połowie stycznia do 
użytku oddano ostatni kanał 
sanitarny w centrum Mila-
nówka – w ulicy Piłsudskiego 
(na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do ul. Krzywej). Do no-
wej sieci mogą się przyłączać 
mający nieruchomości w tej 
części miasta.

Zainteresowane indywidu-
alnym przyłączeniem swoich 
nieruchomości do zbiorcze-
go systemu odprowadzania 
ścieków proszoni są o kon-
takt z Milanowskim Przed-
siębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji w Milanów-
ku, ul. Spacerowa 4 (wejście 
C). Jednocześnie Jerzy Wy-
socki, burmistrz Milanów-
ka zachęca mieszkańców 
do udziału w „Programie 
grupowego przyłączania do 
kanalizacji sanitarnej”. Szcze-
gółowych informacji udziela 
referat Technicznej Obsługi 
Miasta Urzędu Miasta Mi-
lanówka ul. Spacerowa 4, 
tel. (22) 758 30 61 w. 247.

Realizacja projektu „Mo-
dernizacja i rozbudowa sys-
temu infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej Gminy 
Milanówek” będzie kosztowa-
ła 37,4 mln zł. Gmina otrzyma-
ła na ten cel dofi nansowanie 
z Funduszu Spójności w kwo-
cie 19,5 mln zł.   (DP) 

NADARZYN
Świetlica w Rozalinie 
idzie do rozbudowy. 
– Prace powinny 
zakończyć się w ciągu 
zaledwie dwóch miesięcy 
– podkreślają urzędnicy.

Placówka podlega pod Nada-
rzyński Ośrodek Kultury i dla 
mieszkańców Rozalina jest 
ważnym ośrodkiem społecz-
nego życia. Z atrakcji przygo-
towywanych przez świetlicę 
korzystają głównie dzieci i mło-
dzież. Chętnych nie brakuje, bo 
i jest w czym wybierać – można 
pograć np. w piłkarzyki, ping-
-ponga, bilard, skorzystać z za-
sobów biblioteki, spędzić czas 
z rówieśnikami, ułożyć puz-
zle. W świetlicy organizowa-
ne są występy i lubiane przez 
wszystkich teatrzyki. Kłopot 
w tym, że rozalińska placówka 
wymaga remontu. 

Władze gminy postanowi-
ły poprawić stan świetlicy i ją 
rozbudować. W ubiegłym roku 
na to przedsięwzięcie udało się 
uzyskać dotację w wysokości 
50 tys. zł. Pieniądze pochodzą 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013, a dotację przydzieliła 
LGD „Ziemia Chełmońskie-
go”. – Projekt przewiduje ka-
pitalny remont dachu nad 

częścią „sklepową” z jedno-
czesną nadbudową tego skrzy-
dła. Powstałe pomieszczenie 
zostanie adaptowane na cele 
świetlicy wiejskiej. Rozbudo-
wa i nadbudowa budynku po-
ciągnęła za sobą konieczność 
wykonania prac adaptacyjnych 
w pomieszczeniach parteru 
i istniejącej klatki schodowej 
– wyjaśnia Anna Gutowska 
z Referatu Inwestycji Gminy 
Nadarzyn. – Warunkiem otrzy-
mania dotacji z LGD Ziemia 
Chełmońskiego jest zakończe-
nie całej operacji do 31 paź-
dziernika 2014 roku. Za całość 
operacji należy rozumieć: cał-
kowite wykonanie robót, uzy-
skanie niezbędnych pozwoleń 
na użytkowanie obiektu oraz 
rozliczenie całego przedsię-
wzięcia – zaznacza.

Gmina szuka fi rmy, która zre-
alizuje wszystkie prace. Na roz-
budowę świetlicy wykonawca 
będzie miał dwa miesiące. An-
na Gutowska zapewnia jednak, 
że roboty nie są zbyt skompli-
kowane. – Oczywiście termin 
wykonania wszystkich prac jest 
bardzo krótki. Niemniej jednak 
wystarczający do wykonania te-
go zakresu robót. Wykonawca 
będzie zmuszony zmobilizować 
wszystkie siły przy pracach re-
montowych, ciesielskich i dekar-
skich – podkreśla.  (AS) 

Świetlica w Rozalinie 
do szybkiej rozbudowy
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PRUSZKÓW
Prezydent 
Jan Starzyński 
rozdzielił pieniądze 
między organizacje 
pozarządowe. 
W tym roku najwięcej, 
bo aż 500 tys. zł, 
trafiło do Znicza 
Pruszków na sekcję 
piłki nożnej 
chłopców.

N a wsparcie organizacji 
pozarządowych wła-
dze Pruszkowa prze-

znaczyły w tym roku prawie 
2 mln zł. Nie mogą być one wy-
datkowane dowolnie. Dotacja 
wspiera benefi cjentów, którzy 
realizują cele publiczne na tere-
nie miasta. W wyniku konkursu 
rozdzielono środki na trzy ka-
tegorie – sportowe szkolenia 
dzieci i młodzieży, edukację 
muzyczną oraz turystykę.

Najwięcej pieniędzy miasto 
przeznaczyło na sport. Prusz-
kowskie kluby (łącznie 13) otrzy-
mały pieniądze na 16 zadań. 
Największa suma, aż 500 tys. zł.,

Prezydent rozdzielił kasę

przypadła sekcji piłkarskiej 
chłopców z klubu MKS Znicz 
Pruszków. I trudno się dziwić 
– Znicz stawia na szkolenie mło-
dej kadry futbolowej, a w Aka-
demii  Piłkarskiej  trenuje 
12 roczników (w 11 grupach, 
dwa roczniki 95 i 96 łączo-
ne). 150 tys. zł na szkolenie 
młodych koszykarzy otrzymał 
MKS Pruszków, natomiast po 
80 tys. zł trafi  do klubu PTS Li-
der na koszykówkę dziewcząt 
oraz do UKS Kapry Armexim 

Do Znicza Pruszków, na sekcję piłki nożnej chłopców, trafi ło 500 tys. zł

na szkolenie pruszkowskich 
pływaków.

Pieniądze znalazły się też 
na turystykę. Na obozy zimo-
we i letnie ZHP Hufi ec Prusz-
ków otrzyma 38 tys. zł, a Parafi a 
św. Józefa w Pruszkowie na to 
samo zadanie dostanie l6 tys. zł.
Nie zapomniano o dzieciach 
i młodzieży pasjonujących się 
muzyką. Pruszkowskie Towa-
rzystwo Muzyczne i Stowarzy-
szenie „Pruszkowianka” otrzy-
mają w sumie ponad 50 tys. zł. 
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 Sekcja piłkarska chłopców z MKS Znicz Pruszków dostała poważny zastrzyk pieniężny

Podział dotacji przyznanych przez władze Pruszkowa:
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży: MKS Znicz Pruszków, piłka 
nożna chłopców – 500 tys. zł; MKS Pruszków, piłka koszykowa chłopców 
– 150 tys. zł; UKS Kapry Armexim, pływanie – 80 tys. zł; PTS Lider, piłka ko-
szykowa dziewcząt – 80 tys. zł; Karate Klub Pruszków, karate – 50 tys. zł; 
UKS Kata, judo – 45,5 tys. zł; MKS Znicz Pruszków, piłka ręczna dziewcząt 
– 37 tys. zł; MKS Żbik, piłka siatkowa dziewcząt – 20 tys. zł; MKS Pruszków, 
akrobatyka sportowa – 20 tys. zł; UKS Ósemka, piłka siatkowa – 18 tys. zł; 
UKS Gladiatorzy, wrotkarstwo – 13 tys. zł; K.O.WAL Boxing, kick boxing 
– 10 tys. zł; UKS Kanku, sporty walki – 9 tys. zł; UKS Misiaczki, lekkoatletyka 
– 9 tys. zł; Ulisses Tram, judo – 8 tys. zł; MKS Żbik, lekkoatletyka – 4 tys. zł.

Edukacja muzyczna: Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne – 42,7 tys. zł;
Stowarzyszenie „Pruszkowianka” – 8,6 tys. zł.

Turystyka: ZHP Hufi ec Pruszków – 38 tys. zł; Parafi a św. Józefa w Prusz-
kowie – 16 tys. zł. 
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

Spotkania z książkami 
w Brwinowie 

„Podróże do Brwino-
wa” to nowa publika-
cja o gminie Brwinów 

i jej mieszkańcach, którzy czy-
nili i czynią gminę wyjątkową. 
Dziennikarze, którzy na co 
dzień współpracują z poczyt-
nymi tytułami prasy ogólno-
polskiej, spędzili w Brwinowie 
kilka jesiennych tygodni 2013 
roku. Efektem ich pracy jest 
stworzenie cyklu reportaży, 
w których przedstawiają Brwi-
nów widziany oczami obserwa-
tora z zewnątrz.

Spotkanie autorskie z twór-
cami reportaży współpracują-
cymi z warszawską Fundacją 

Projektor Kultury będzie dobrą 
okazją do poszerzenia wiedzy 
na temat dawnego i współcze-
snego Brwinowa, wybitnych 
mieszkańców i wydarzeń hi-
storycznych.

Projekt pn. „Podróże do Brwi-
nowa” współfi nansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi IV Leader, Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

Promocja drugiej publikacji – 
„Wspomnienia o Profesorze Wa-
cławie Wernerze” odbędzie się 
7 lutego 2014 r. Jej autorem jest 
nieżyjący już Honorowy Obywa-
tel Gminy Brwinów Stanisław 

Werner, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, harcerz, wie-
loletni wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa. 

Wspomina on swojego ojca, 
profesora fi zyki, uznanego dy-
daktyka i społecznika. Wacław 
Werner w 2011 roku został pa-
tronem biblioteki publicznej 
w Brwinowie. W domu Wer-
nerów, gdzie w czasie wojny 
ukrywany był preparat rado-
wy przekazany przez M. Skło-
dowską-Curie, odbywają się 
dziś koncerty muzyki klasycz-
nej. Jest to stały punkt Festi-
walu Otwarte Ogrody w gminie 
Brwinów. (PR)

„Podróże do Brwinowa” i „Wspomnienie o Profesorze Wacławie Wernerze” to 
nowe publikacje poświęcone gminie Brwinów i związanym z nią postaciom. 
3 i 7 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie od-
będą się spotkania promocyjne.

    Z A P R O S Z E N I E  N A    

spotkania 
z książkami

 W  P O N I E D Z I A Ł E K

  3 lutego
    godz. 1800

  W  P I Ą T E K

   7 lutego
 godz. 1800

S P O T K A N I A  W  G M I N N Y M 
O Ś R O D K U  K U LT U R Y   W  B R W I N O W I E ,  U L .  W I L S O N A  2

W I Ę C E J  I N F O R M A C J I : 
WWW. BRWINOW.PL P U B L I K A C J A  K S I Ą Ż K I  „ P O D R Ó Ż E  D O  B R W I N O W A” J E S T  W S P Ó Ł F I N A N S O W A N A  Z E  Ś R O D K Ó W 

U N I I  E U R O P E J S K I E J  W  R A M A C H  O S I  I V  L E A D E R .  P R O W  N A  L A T A  2 0 0 7 - 2 0 1 3 .

REGION
Mroźne dni i noce 
mogą zagrozić życiu 
i zdrowiu bezdomnych. 
Usiłują się schronić 
w pustostanach, 
działkowych 
altanach. Ale to przy 
mocno minusowych 
temperaturach 
żaden azyl...

Dopiero od niedawna tego-
roczna zima odsłoniła prawdzi-
wą twarz. Słupki temperatury 
lądują znacznie poniżej zera.

Na Mazowszu jest ponad 
5 tys. bezdomnych. Co roku 
w naszym kraju są odnoto-
wywane przypadki śmierci 
– z powodu ujemnych tem-
peratur oraz wychłodzenia 
organizmu – ludzi samot-
nych i bez dachu nad głową. 
Policjanci apelują o przeka-
zywanie im informacji o oso-
bach potrzebujących pomocy. 
– Nasze służby patrolowe 
sprawdzają każdy z otrzy-
manych sygnałów. Policja 
współpracuje z przedstawi-
cielami pomocy społecznej, 
noclegowniami oraz ośrod-
kami działającymi na rzecz 
pomocy bezdomnym – mówi 
kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Jeżeli zobaczymy, że ktoś 
będzie potrzebował pomo-
cy nie zastanawiajmy się 
– jeden telefon pod nume-
ry 997 lub 112 (z telefonów 

komórkowych) może urato-
wać komuś życie.

Warto podkreślić, że w na-
szym województwie działa  
71 placówek, w których zor-
ganizowano blisko 3,5 tys. 
miejsc dla bezdomnych. Kil-
ka takich ośrodków znajduje 
się w naszym regionie. W Brwi-
nowie przy ul. Sienkiewicza 4 
funkcjonuje Dom dla matek 
z dziećmi „Nazaret”, gdzie są 
miejsca noclegowe dla 25 ko-
biet z dziećmi, w Ożarowie Ma-
zowieckim jest Dom dla osób 
bezdomnych przy ul. Koper-
nika 2 (80 miejsc), w Pień-
kach Zarębskich w gminie 
Żabia Wola działa Schro-
nisko dla bezdomnych męż-
czyzn (16 miejsc). Do dyspo-
zycji bezdomnych jest także 25 
jadłodajni i punktów żywienia, 
w tym 10 w Warszawie.  (DP)

Nie bądź obojętnym

ADAM 
FABISIEWICZ  

REGION
Dobra wiadomość 
także dla naszego 
regionu. Premier 
Tusk poinformował, 
że w latach 2014–2015 
rząd z pieniędzy 
pozyskanych 
od Lasów Państwowych 
wyda 1,3 mld zł 
na budowę i remonty 
dróg lokalnych, 
czyli schetynówek. 

M oże to oznaczać, że in-
westycje które wcześ-
niej nie kwalifi kowały 

się do otrzymania dotacji teraz 
będą miały na to szanse.

Na początku listopada ubie-
głego wojewoda mazowiecki 
opublikował wstępną listę ran-
kingową schetynówek powiato-
wych i gminnych na 2014 r. Wśród 
tych pierwszych najwyżej z nasze-
go regionu znalazł się drugi etap 
budowy ul. Przyszłości w Prusz-
kowie i Parzniewie. Został jednak 
sklasyfi kowany na 15. miejscu, co 
nie gwarantowało dotacji. Z kolei 
w przypadku dróg gminnych ran-
king wskazywał, że na dofi nan-
sowanie liczyć może w zasadzie 
tylko przebudowa niespełna dwu-
kilometrowego odcinka ul. Parko-
wej w Jaktorowie. Na 14. miejscu, 
czyli na pozycji, która nie „łapie” 

Szans na dotacje nie było, teraz są

się do dotacji, uplasował się dru-
gi etap przebudowy drogi relacji 
Żabia Wola – Zalesie – Musuły, 
a na 18. – rozbudowa ul. Przejaz-
dowej w Pruszkowie. Na dalszych 
lokatach znalazły się inwestycje 

dotacji. Wszystko za sprawą 
posunięcia rządu, który spo-
rą część pieniędzy z podatku 
od Lasów Państwowych chce 
przeznaczyć na schetynówki. 
W latach 2014–2015 Lasy na 
rzecz budżetu dokonają wpła-
ty 1,6 mld zł (po 800 mln zł
rocznie). Z tych pieniędzy, po 
650 mln zł rocznie zostanie 
wykorzystanych w programie 
budowy i remontów dróg lokal-
nych. Różnica, czyli 150 mln 
zł trafi do budżetu państwa. 
W latach 2014–2015 r. na pro-
gram schetynówek rząd chce 
przeznaczyć blisko 2,5 mld zł.

Dzięki przekazaniu tych środ-
ków lista dofi nansowanych pro-
jektów zostanie prawdopodobnie 
poszerzona. – Mam nadzieję, że 
skorzystamy na tym zarówno my, 
jak i inne regionalne samorządy 

– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – W na-
szym przypadku oznaczałoby 
to dofi nansowanie przebudowy 
ul. Piłsudskiego i Wiosennej 
w Kaniach. Pierwotnie, wiedząc 
że nie otrzymaliśmy schetynów-
ki, rozdzieliliśmy tę inwesty-
cję na dwie części do realizacji 
w tym oraz w przyszłym ro-
ku. Czekamy jednak z ogłosze-
niem przetargu, bo jeśli jednak 
dofinansowanie dostaniemy, 
to przebudujemy obie drogi 
w 2014 roku. Cieszy nas również, 
że duże szanse na otrzymanie do-
tacji mają m.in. ul. Przyszłości 
i Przejazdowa – zaznacza.

Informacje na temat osta-
tecznego kształtu listy dofi nan-
sowanych projektów powin-
ny być znane w najbliższych 
tygodniach. 

Dofi nansowania może się doczekać m.in. przebudowa ul. Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach

Bo
Lo

 s
ko

c
ZY
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s

z gmin m.in. Brwinów, Raszyn, 
Piastów i Grodzisk Mazowiecki.

Okazuje się jednak, że jest 
szansa,  aby nasze lokalne 
drogi zakwalifikowały się do 

Sporą część pieniędzy 
z podatku od Lasów 
Państwowych rząd 
chce przeznaczyć 
na schetynówki
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 Ulica Piłsudskiego w Kaniach
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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

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

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

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 ekspedientkę - sklep 
spożywczy Grodzisk Maz., 
Tel: 784-364-734 

 ► 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 poszukuje pracy jako 
sprzedawca na terenie Pruszkowa 
i okolic, oprócz spożywczych 
sklepów mam spore doświadczenie 
w handlu. Tel: 502 110 070 

 ► 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 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 

 ► 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 

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię każdą nieruchomość za 
gotówkę, również nieuregulowane 
stany prawne. 536566701 

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 

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 

 ► Mario-Trans transport, 
przeprowadzki busem, holowanie, 
pomoc drogowa, 660 213 133 

 ► 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 

 ► 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 

 ► 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

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Marka Taubera
Szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie i Bliskim
składają Starosta Grodziski 

oraz pracownicy  
Starostwa i Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej

Panu

Jackowi Wróblowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci  

Matki
składają Starosta Grodziski 

 i pracownicy Starostwa

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 

wiadomości, że dnia 04.02.2014 r. o godz. 14.00
pod adresem Wypędy 9 05-090 Raszyn odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym

z majątku SOAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmioty licytacji:
1 Samochód ciężarowy AUDI A6 Avant 2.0 Kat. MR’02 4B, rok 
produkcji 2003, lakier:czarny metalic przebieg 200 tys. km, NR VIN: 
WAUZZZ4B43N113144

Wartość szacunkowa: 10 100 zł                Cena wywołania brutto: 7 575 zł

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji - 04.02.2014 r. od godz 
13.00-13.30 pod adresem Wypędy 9 05-090 Raszyn. Warunkiem udziału 
w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 
1/10 wartości oszacowania (1010 zł). Wadium należy wpłacić do organu 
egzekucyjnego na rachunek nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do 
dnia 03.02.2014 r. (w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę 
podać hasło LICYTACJA) lub gotówką w dniu licytacji.

Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę przybicia niezwłocznie po udzielaniu 
mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem

w dniu 12.02.2014 r. o godz. 14.00.

Cena wywołania II licytacji będzie wynosić 1/2 wartości szacunkowej. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.

Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 0 802, 
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 202.
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Grodzisk Maz., dnia  31.01.2014r.

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

                
  
                                                  OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po zachodniej 
stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 647  
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku 
Mazowieckim Uchwały Nr 653/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i  Kozery po 
zachodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki.
  Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają;
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni 

wierzchołek dz. ew. nr 63/1 z  obrębu Wólka Grodziska, następnie 
północnymi granicami dz. ew. nr 63/1 i 63/2 z obrębu Wólka Grodziska 
do punktu B stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 63/2 
z obrębu Wólka Grodziska;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu B poprzez punkty C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q po wschodnich granicach dz. ew. nr 63/2 
i 65/7 z obrębu Wólka Grodziska oraz dz. ew. nr 130/2, 132/4, 133/4, 
134/2, 135/2, 136/29, 136/32, 136/35, 137/8, 138/4, 139/2, 140/18. 
140/20, 140/22, 140/25, 143/2, 144/8, 145/2, 147/5, 148/2, 149/2, 150/2, 
151/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/2, 273/2, 157/2, 275/1 z obrębu Kozery 
do punktu R stanowiącego południowy wierzchołek dz. ew. nr 275/1 
z obrębu Kozery;

3)  od południa – zaczynając od punktu R poprzez punkty S, T po 
południowych granicach dz. ew. nr 241/2, 160/6, 161, 163, 164, 
165 z obrębu Kozery do punktu U stanowiącego południowy wierzchołek 
dz. ew. nr 165 z obrębu Kozery;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu U  do punktu V po wschodnich 
granicach dz. ew. nr 127 z obrębu Kozery oraz dz. ew. nr 166 z obrębu 
Wólka Grodziska, następnie do punktu W po południowej granicy dz. 
ew. nr 63/1 z obrębu Wólka Grodziska, następnie po zachodniej granicy 
dz. ew. nr 63/1 do punktu A

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz., dnia  31.01.2014r.

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

                  
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku Uchwałą Nr 654/2013 z dnia 27 
listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części  wsi Kozerki po wschodniej stronie 
ul. Jowisza w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamia się, że gmina Grodzisk 
Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Kozerki po wschodniej stronie ul. Jowisza  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9  
i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu A  stanowiącego południowo-

zachodni narożnik działki ew. nr 137, następnie przez punkty B, C, D i E 
po północnych granicach dz. ew. nr 137, 138, 143/1 i 144/3 do punktu F 
stanowiącego północno - wschodni narożnik dz. ew. nr 144/3;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą działki ew.  
nr 176 do punktu G stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek dz. 
ew. nr 175/3;

3)  od południa – zaczynając od punktu G przez punkt H południowymi 
granicami dz. ew. nr 175/3, 227/1, 227/2, 165/1 i 166 do punktu I, następnie 
prostopadle do zachodniej granicy dz. ew. nr 137 do punktu J;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu J przez punkt K zachodnią granicą dz. 
ew. nr 137 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do 
dnia 24 lutego 2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię 
nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz., dnia  31.01.2014r.

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

                  
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),  
w związku Uchwałą Nr 653/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Wólka Grodziska i Kozery po zachodniej stronie obwodnicy w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki, zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po 
zachodniej stronie obwodnicy w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
 Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią 
w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni wierzchołek 

dz. ew. nr 63/1 z obrębu Wólka Grodziska, następnie północnymi granicami dz. ew. 
nr 63/1 i 63/2 z obrębu Wólka Grodziska do punktu B stanowiącego północno-
wschodni narożnik dz. ew. nr 63/2 z obrębu Wólka Grodziska;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu B poprzez punkty C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, Q po wschodnich granicach dz. ew. nr 63/2 i 65/7 z obrębu Wólka 
Grodziska oraz dz. ew. nr 130/2, 132/4, 133/4, 134/2, 135/2, 136/29, 136/32, 
136/35, 137/8, 138/4, 139/2, 140/18. 140/20, 140/22, 140/25, 143/2, 144/8, 145/2, 
147/5, 148/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/2, 273/2, 157/2, 275/1 
z  obrębu Kozery do punktu R stanowiącego południowy wierzchołek dz. ew. nr 
275/1 z obrębu Kozery;

3)  od południa – zaczynając od punktu R poprzez punkty S, T po południowych 
granicach dz. ew. nr 241/2, 160/6, 161, 163, 164, 165 z obrębu Kozery do punktu 
U stanowiącego południowy wierzchołek dz. ew. nr 165 z obrębu Kozery;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu U  do punktu V po wschodnich granicach 
dz. ew. nr 127  z obrębu Kozery oraz dz. ew. nr 166  z obrębu Wólka Grodziska, 
następnie do punktu W po południowej granicy dz. ew. nr 63/1 z obrębu Wólka 
Grodziska, następnie po zachodniej granicy dz. ew. nr 63/1 do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
24 lutego 2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na 
piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A, ustnie do 
protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl 
. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz., dnia  31.01.2014r.

BURMISTRZ 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Kozerki po wschodniej stronie ul. Jowisza 

w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały Nr 654/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Kozerki po wschodniej stronie ul. Jowisza w gminie Grodzisk Mazowiecki. 

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1) od północy – zaczynając od punktu A  stanowiącego południowo-

zachodni narożnik działki ew. nr 137, następnie przez punkty B, C, D i E 
po północnych granicach dz. ew. nr 137, 138, 143/1 i 144/3 do punktu F 
stanowiącego północno - wschodni narożnik dz. ew. nr 144/3;

2)  od wschodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą działki ew. nr 
176 do punktu G stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek dz. ew. 
nr 175/3;

3)  od południa – zaczynając od punktu G przez punkt H południowymi 
granicami dz. ew. nr 175/3, 227/1, 227/2, 165/1 i 166 do punktu I, następnie 
prostopadle do zachodniej granicy dz. ew. nr 137 do punktu J;

4)  od zachodu – zaczynając od punktu J przez punkt K zachodnią granicą dz. w. 
nr 137 do punktu A

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity:  
Dz. U. z 2013r poz.1235) zawiadamiam o przyjęciu, uch-
wałą nr XLI/231/2013 Rady Miasta Piastowa z dnia  
24 września 2013r. „Miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego dla części Piastowa „Wysockiego”, 
który obowiązuje od dnia 22 stycznia 2014r. (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2014r poz. 72).
Z treścią przyjętych dokumentów można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzędu Miasta www.piastow.pl oraz 
w Urzędzie Miejskim w Piastowie przy ul. 11 listopada 2; 
05-820 Piastów.

Burmistrz Miasta Piastowa
Marek Kubicki

SZKOLENIA 
zawodowe na rynku nieruchomości

www.sedpol.com.pl
Warszawa ul. Czapelska 38 

tel. 22 331 76 11, 660 460 398

Ponadto: wycena, doradztwo  
inwestycyjne, energooszczędne budynki

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

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



12 GAZETA WPR WPR24.plReklama Piątek, 31 Stycznia 2014


