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Sprawa Działkowej nabrała tempa
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Szeroka arteria z chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi 
i zagospodarowaną zielenią 
– tak według koncepcji ma 
wyglądać ul. Działkowa po 
przebudowie. Jest szansa, 
że ta wizja, rozważana już 
wcześniej, będzie zrealizowana.
 

U lica Działkowa mieści się na 
pograniczu Pruszkowa i Brwi-
nowa. Po obu stronach drogi 

znajdują się osiedla mieszkaniowe. 

Ich mieszkańcy (zarówno ci ze strony 
pruszkowskiej jak i brwinowskiej) od 
dawna walczą o poprawę stanu drogi. 
Działkowa jest zniszczona przez tiry 
i ciężarówki, które przez lata ustawiały 
się sznurem do nieistniejącego już prze-
jazdu kolejowego. Sytuacja uległa po-
prawie w maju tego roku, kiedy to PKP 
Polskie Linie Kolejowe uciążliwą prze-
prawę przeniosły kilkaset metrów dalej. 

Samo przeniesienie przejazdu nie 
oznacza jednak rozpoczęcia jakichkol-
wiek prac na Działkowej. Dlaczego? Po-
nieważ grunt potrzebny do poszerzenia 
tej drogi oraz budowy chodników i ście-
żek rowerowych nie jest w rękach gmi-
ny Brwinów, a dewelopera. Z kolei ten 
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nie może gruntu nieodpłatnie przeka-
zać samorządowi, bo byłoby to działa-
nie na niekorzyść spółki. Wyjścia były 
dwa: sprzedaż gruntu gminie lub wy-
właszczenie dewelopera i wypłata od-
szkodowania. Kłopot w tym, że koszt 
takich operacji byłby ogromny i spadł-
by w całości na barki gminy Brwinów. 

W ostatnim czasie coś w sprawie 
Działkowej jednak drgnęło. – Mam na-
dzieję, że osiągniemy zamierzony cel i że 
będzie możliwa realizacja ulicy Działko-
wej według tej koncepcji, która wiele lat 
temu została opracowana – podkreśla 
Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa.

 Działkowa, według planów, ma być poszerzona 

Wizja przebudowy drogi na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa staje się realna
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Wizja przebudowy drogi na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa staje się realna
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Kamienica pójdzie do odnowy
PRUSZKÓW
Kamienice w Pruszkowie 
pięknieją. W ostatnich 
latach odnowiono 
szereg budynków przy 
ul. Chopina. Teraz do 
remontu przygotowywana 
jest kamienica przy 
ul. Ołówkowej. 

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska” 
wspólnie ze wspólnotą mieszka-
niową chcą wyremontować ka-
mienicę przy ulicy Ołówkowej. 
Stary i mocno zniszczony budy-
nek przestanie szpecić. Kiedy? 
Jeszcze nie wiadomo, ale przy-
gotowania ruszyły pełną parą. 
TBS ogłosił przetarg, w którym 
wybierze fi rmę odpowiedzialną 

za wykonanie dokumentacji 
projektowej. Bez tego remont 
jest niemożliwy.

Dziś wstępnie wiadomo jakie 
prace będą wykonywane w bu-
dynku przy Ołówkowej 6. Ka-
mienica (również poddasze) 
zostanie docieplona i zyska 
nową elewację. Klatka schodo-
wa przejdzie generalny remont 
obejmujący także wymianę 
okien. Dach zostanie naprawio-
ny, zmodernizowana będzie in-
stalacja centralnego ogrzewania.

Dokumentacja ma być goto-
wa na początku 2015 r. Jest więc 
szansa, że również w przyszłym 
roku kamienica przy Ołówkowej 
zyska nowe oblicze. Wiele zależy 
od tego, jak będzie wyglądał bu-
dżet TBS-u.  (AS)

Władze Pruszkowa, Brwinowa, 
starostwa powiatowego i przed-
stawiciele dewelopera, do którego 
należy potrzebny pod poszerzenie 
ul. Działkowej grunt ponownie za-
siedli do rozmów. Co ważniejsze, 
są chęci do osiągnięcia konkretne-
go porozumienia. 

Po pierwszym spotkaniu widać 
już efekty. – Praktycznie ustalenia 
są tego rodzaju, że jest szansa na 
rozwiązanie problemu Działko-
wej. Agromann i jego spółka matka 
(Polski Holding Nieruchomości) 
przedstawili swoje warunki. Zosta-
ły one omówione, a te, które w ogó-
le nie wchodziły w grę ze względów 
formalnych odrzucone – wyjaśnia 
Jan Starzyński, prezydent Prusz-
kowa. – Sytuacja jest taka, że ma-
ją się odbyć kolejne spotkania 
dewelopera z przedstawiciela-
mi poszczególnych samorządów. 
Musimy dojść do szczegółowych 
uzgodnień – dodaje. 

Jakie więc warunki przedstawił 
deweloper? Przyłączenia osiedla 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

z budową kanalizacji sanitarnej. 
– To zadanie nie jest dla nas trudne 
a kosztowne. Budowa kanalizacji 
do wskazanej działki kosztowała-
by nas 2 lub 3 mln zł. To ogromne 
pieniądze, a ważniejsze są dla nas 
potrzeby mieszkańców. W przy-
szłym tygodniu mam umówione 
spotkanie z prezesem Polskiego 
Holdingu Nieruchomości. Jeśli 

do kanalizacji deszczowej, która 
ma przebiegać w ul. Działkowej, 
zniesienie obowiązku budowania 
drogi na terenie przemysłowej czę-
ści Parzniewa, gdzie deweloper ma 
swoją działkę oraz doprowadze-
nia do niej kanalizacji sanitarnej. 
Co ciekawe, w przypadku dwóch 
pierwszych warunków większych 
problemów nie będzie, gorzej 

uzyskamy zapewnienie o ewen-
tualnej partycypacji w kosztach 
budowy kanalizacji, to jesteśmy 
skłonni się do wniosku przychylić 
– mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów. 

Włodarze Pruszkowa i Brwi-
nowa podkreślają jednak, że 
wszelkie wnioski i porozumienia 
chcą mieć na papierze. I nie ma 
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 Zgodnie ze wstępnym kosztorysem przebudowa Działkowej może kosztować nawet 4 mln zł

PIASTÓW
Lubicie kabarety? Jeśli tak, to nieba-
wem w Piastowie czeka na was nie 
lada gratka. Wystąpi bowiem For-
macja Chatelet. Grupę jeszcze do 
niedawna tworzyło dwóch przystoj-
niaków – Adam i Michał. Teraz do For-
macji Chatelet dołączyła ona – Basia. 
Dla kabareciarzy to zupełnie nowy 

rozdział, który postanowili rozpocząć 
też nowym programem rozrywko-
wym. A ten będzie można zobaczyć 
na deskach piastowskiego ośrodka 
kultury. Formacja Chatelet z progra-
mem „Gołoleć” wystąpi w MOK-u 
19 października. Początek o godz. 
16.00. Bilety w cenie 35 zł do nabycia 

Formacja Chatelet wystąpi 
w Miejskim Ośrodku Kultury

w kasach MOK-u w Piastowie, na por-
talach www.kabaretowebilety.pl oraz 
www.biletynakabarety.pl. Ale uwa-
ga! Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do 
śledzenia naszego portalu WPR24.pl. 
Niebawem ogłosimy konkurs, w któ-
rym do wygrania będą bilety na wy-
stęp Formacji Chatelet. (AS)

to być zwyczajnie spisana umo-
wa z „listą życzeń”, a dokument 
poświadczony notarialnie, który 
da gminom gwarancję realizacji. 
– Mam nadzieję, że osiągniemy 
zamierzony cel i że będzie moż-
liwa realizacja ulicy Działkowej 
według tej koncepcji, która wie-
le lat temu została opracowana – 
podkreśla Jan Starzyński. 

Warto zaznaczyć, że przebudo-
wa ul. Działkowej może nie być je-
dynym udogodnieniem. Gmina 
Brwinów zamierza bowiem na 

zyskają ułatwiony wjazd na 
ul. Przyszłości z jednej oraz prze-
jazd kolejowy z drugiej strony 
– zaznacza Arkadiusz Kosiński. 
– Na przygotowanie dokumenta-
cji otrzymamy środki z funduszów 
norweskich. Początkowo zabrakło 
nam ćwierć punktu. Ale znalazły 
się dodatkowe pieniądze i dosta-
liśmy zapytanie, czy nadal jesteś-
my zainteresowani – dodaje. 

Czy to oznacza, że Brwinów bę-
dzie chciał się wycofać z przejęcia 
terenu od dewelopera? – Grunt 
trzeba przejąć. Wtedy trzeba 
będzie się już martwić o doku-
mentację projektową i środki na 
przebudowę – wyjaśnia Kosiń-
ski. A chodzi o niemałe pieniędze. 
Zgodnie ze wstępnym kosztory-
sem przebudowa Działkowej może 
kosztować nawet 4 mln zł. 

Jeśli wszystkie rozmowy zakoń-
czą się pomyślnie to jest szansa, że 
w najbliższych latach mieszkań-
cy pogranicza Pruszkowa i Brwi-
nowa będą mieli nie jedną, a dwie 
wygodne drogi do użytku. Nato-
miast sprawę ulicy Działkowej bę-
dziemy monitorować. 

Ruszy budowa bloków socjalnych przy ul. Traugutta
GRODZISK MAZOWIECKI
W najbliższych 
tygodniach rozpocznie 
się długo oczekiwana 
budowa budynków 
socjalnych przy 
ulicy Traugutta 
w Grodzisku. Znajdą się 
w nich 64 mieszkania dla 
rodzin niezamożnych.

Przetarg na realizację tego za-
dania wygrało Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „Pasat”, 

które zaproponowało najniższą 
cenę, czyli nieco ponad 6,6 mln 
złotych. Do „współzawodnictwa” 
stanęło jeszcze dziewięć firm, 
a najmniej korzystna oferta była 
o ponad 3 mln zł droższa i opie-
wała na przeszło 8,9 mln zł.

Wykonawca, który pozostał 
na placu boju, rozpocznie pra-
ce w najbliższych tygodniach, 
a zakończy je po 22 miesiącach. 
W tym czasie postawi dwa budyn-
ki wielorodzinne, wybuduje infra-
strukturę zewnętrzną (m.in. sieci 

i przyłącza wodno-kanalizacyjne, 
gazowe i elektryczne), budynek 
garażowo-gospodarczy z przyłą-
czami oraz zagospodaruje teren.

które uczciwie płacą czynsz. Być 
może znajdą się wśród nich 
osoby z problemem alkoho-
lowym. – Zaproponujemy im 
nowe mieszkania, ale pod wa-
runkiem, że podejmą leczenie 
i pracę – zapewnia Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Na uporanie się ze swoimi 
problemami będą mieli dwa la-
ta. Jeśli wytrwają w abstynencji 
i będą w stanie się utrzymać, mają 
szansę na nowe mieszkania.

Zgodnie z planem lokale 
w budynkach socjalnych bę-
dą miały od 30 do 50 metrów 
kwadratowych.

Dzięki tej inwestycji gmina 
wysiedli kilka kamienic w cen-
trum miasta. Sześć z nich zo-
stanie wyburzonych, jedna, 
ciekawa architektonicznie do-
czeka się remontu. Tym samym 
zyska również centrum Gro-
dziska, skąd znikną najbardziej 
zaniedbane budynki. W tym ro-
ku gmina wyda na to zadanie 

650 tys. złotych. W przyszłym 
4,5 mln, a w 2016 – resztę, czy-
li niespełna 1,5 mln zł.  (TK) 

W budynkach socjalnych 
znajdą się 64 mieszkania 
dla rodzin niezamożnych

Mieszkania mają być goto-
we w 2016 roku. Zamieszkają 
w nich 64 niezamożne rodziny, 

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl  
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

DZIENNIKARZ SERWISU INTERNETOWEGO
 OPIS STANOWISKA: 
Bieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie mate-
riałów redakcyjnych na stronie serwisu, pisanie materiałów redakcyjnych, opracowy-
wanie tematów uaktualniających serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć do zamiesz-
czanych informacji.

WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów  doświadczenie w pracy w internecie  
 doświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnej  umiejętność wyszukiwania i redagowa-
nia informacji  posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycz-
nych, społecznych i sportowych  znajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshop

OFERUJEMY:
 stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku  
 współpracę z profesjonalistami o dużym doświadczeniu i umiejętnościach

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres: milena.skoczylas@wprmedia.pl do 6.10.2014.

Sprawa Działkowej nabrała tempa
Wizja przebudowy drogi na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa staje się realna

tyłach osiedla w Parzniewie wy-
budować dodatkową drogę, będą-
cą odpowiednikiem Działkowej. 
– Dla mieszkańców będzie to jesz-
cze bardziej dogodne rozwiązanie, 

– Jest szansa 
na rozwiązanie 
problemu Działkowej 
– mówi  Jan Starzyński, 
prezydent Pruszkowa
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Dla zaradnych

Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 4
tel. 22 73 57 700, -01    

pon.–sob. 8.00–21.00, niedz. 9.00–20.00

superoferta

Taczka ogrodowa

poj. 60 l
412420

79,99

Pilarka elektryczna
moc 2000 W,  
dł. prowadnicy 40 cm
407740

199,–

Miotłograbie  
regulowane 
z blokadą

215996

9,99

Ostrzałka elektryczna

moc 220 W, do ostrzenia 
łańcucha pił łańcuchowych
370040

99,99

Pilarka spalinowa 
poj. silnika 45 cm³,  
dł. prowadnicy 40 cm
429941

289,–

199,–
Odkurzacz  

elektryczny ELE
moc 3000 W,  

teleskopowa rura,  
płynna regulacja 

obrotów,  
metalowy nóż

441511

Stojak na drewno metal
waga 12 kg, nośność 100 kg
441513

159,–

Sekator ręczny
439132

5,99

Kompostownik  
380 l
kolor czarny
442820

109,–

Worek ogrodowy
439139

12,99

Kompostownik 

kolor czarny
442820 Pojemnik  

na odpady  
na kółkach 

poj. 120 l,  
odporny na UV,  
niskie temperatury,  
nagrzewanie  
i chemikalia,  
różne kolory

129,–

Oferta ważna do 15.10.2014 r. lub do wyczerpania zapasów.

Kocioł

moc grzewcza 8 kW
427259  

899,–

Piec stalowy W5
moc grzewcza 5 kW
443118

449,–

Węgiel opałowy 
EKOgrOSzEK 25 kg
kaloryczność: 22 kJ

cena jedn. 0,64 zł/kg
441717

15,99
Węgiel opałowy EKOgrOSzEK  

BLacK STOnE PrEmium 25 kg
kaloryczność: 27 kJ

cena jedn. 0,92 zł/kg
424347

22,99

Drewno kominkowe
cała paleta = 1 m3

443709195,–
za m3

Podpałka  
biała
32 kostki
427122

3,49
Brykiet  
kominkowy  
10 kg
z drewna,  
cena jedn.  
0,85 zł/kg
400714

7,99

Piła ogrodnicza  
z kaburą
442639

15,99

grzejnik panelowy
moc 944 W,  
wydajność przy 75°C,  
2-płytowy, stalowy,  
podłączenie boczne,  
wym. 600 x 600 mm,  
w zestawie: mocowanie,  
korki i odpowietrznik  
441015

116,–

grzejnik aluminiowy 
HErmES
10 elementów,  
ciśnienie robocze  
16 barów
421443

180,–

263x335_Janki_ogloszenie22092014.indd   1 22.09.2014   14:59
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REGION
Kolejne etapy prac na modernizowa-
nych obecnie liniach... i kolejne zmia-
ny w rozkładzie jazdy. Jak zapewniają 
Koleje Mazowieckie, największe 
utrudnienia czekają podróżnych ko-
rzystających z dojazdów między 
Warszawą a Małkinią. Nie znaczy 
to jednak, że na linii skierniewickiej 

będzie łatwo. Co nas czeka? Aż czte-
ry zmiany. Każda, ze względu na har-
monogram zaplanowanych na tym 
odcinku prac, ma być wprowadza-
na na niedługi okres czasu. Pierwszy 
rozkład będzie obowiązywał zaled-
wie tydzień – od 12 do 19 paździer-
nika. Drugi od 20 października do 6 

Mniej kursów pociągów KM, 
więc więcej utrudnień

listopada. Potem przez trzy tygodnie 
– od 7 do 30 listopada. A ostatni 
od 1 do 13 grudnia. Część pociągów 
zniknie z planu, a niektóre będą 
kursowały w skróconej relacji. 
W tej sytuacją jedyną pociechą 
dla podróżnych będzie autobusowa 
komunikacja zastępcza. (TK)

Piątek, 3 Października 2014
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

GABINET  
CHIRURGICZNY
 LESZEK GRUSZECKI

Ul. Królewska 64A, 
Milanówek

e-mail: grucha@mp.pl,  
tel.: +48 512 278 595

Komisje wyborcze
w centrum kultury
RASZYN
Radni zdecydowali 
o przeniesieniu dwóch 
siedzib obwodowych 
komisji wyborczych (5 i 6) 
do nowo wybudowanego 
Centrum Kultury Raszyn. 
Pomysł wzbudził pewne 
wątpliwości, bo uchwałę 
podjęto, zanim obiekt 
został oddany do użytku.

– Zarówno w związku z prośba-
mi mieszkańców, jak i tym, że 
właśnie powstał nowy budynek 
Centrum Kultury Raszyn, pro-
ponuję przenieść do tego obiektu 
dwie siedziby obwodowych ko-
misji wyborczych – mówił An-
drzej Zaręba, wójt gminy Raszyn.

Chodzi o obwody do głosowa-
nia nr 5 i 6. Do tej pory siedziby 
komisji tych obwodów zlokali-
zowane były w Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Pruszkowskiej 21 C.

Nad stosownym projektem 
uchwały raszyńscy radni po-
chylili się podczas ostatnie-
go posiedzenia – 25 września. 
Szybko pojawiły się też wątpli-
wości. Jak się okazało, budynek 
Centrum Kultury Raszyn, choć 
wygląda okazale i wielu miesz-
kańcom byłoby wygodniej głoso-
wać właśnie w nim, to nie został 
jeszcze dopuszczony do użytku 
przez powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego.

– Czy to nie za wcześnie, żeby 
decydować o tym, by tam były ko-
misje wyborcze – zastanawiała 

się radna Celina Szarek. – Sko-
ro budynek jest nieodebrany, to 
nie możemy przecież założyć, 
że do wyborów na pewno uzy-
ska wszelkie pozwolenia. A jeśli 
nie, to co wtedy? – pytała.  – Jeśli 
już tak się stanie, chociaż nie ma 
powodu, by miał się taki scena-
riusz sprawdzić, to postaramy się 
o odebranie przynajmniej części 
budynku lub na przykład jednej 
sali – przekonywał wójt Zaręba.

– Może więc każemy jeszcze 
przychodzić wyborcom w ka-
skach, żeby nikomu nic się nie 
stało – replikowała radna Szarek.

Wójt przekonywał, że bu-
dynek ma już pozytywne opi-
nie sanepidu i straży pożarnej, 
w związku z czym uzyskanie od-
bioru od inspektora nadzoru jest 
swego rodzaju formalnością i nie 
powinno z nim być problemu. 
Tym bardziej, że zgodnie z prze-
pisami po zapoznaniu się z prze-
kazaną dokumentacją inspektor 
w ogóle nie musi dokonywać in-
spekcji i w takiej sytuacji po 21 
dniach budynek na mocy prawa 
zostaje przekazany do użytku.

Argumenty te nie przekona-
ły radnej, która złożyła wniosek 
formalny o zdjęcie uchwały z po-
rządku obrad. Przepadł on jed-
nak w głosowaniu. Natomiast 
uchwała została przyjęta. Zgod-
nie z jej treścią siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych 
nr 5 i 6 zostały przeniesione do 
Centrum Kultury Raszyn przy 
Al. Krakowskiej 29A.  (TK)

„Pływam jak 
delfi n” z dotacją 
BRWINÓW
Gmina Brwinów 
otrzymała 25,5 tys. zł 
dotacji na projekt 
„Pływam jak delfi n”, 
w ramach którego 
170 trzecioklasistów 
korzysta z bezpłatnej 
nauki pływania 
na basenie.

W tym roku z zajęć na basenie 
korzystają uczniowie klas III 
(w 2013 r. byli to pierwszoklasi-
ści). W sumie na 20 godzin na-
uki zdecydowało się 170 dzieci 
ze wszystkich szkół na terenie 
Brwinowa, które również na 
koszt gminy dojeżdżają na ba-
sen do Pruszkowa. – Zajęcia są 
rano lub po południu, czyli albo 
przed, albo po lekcjach w szkole. 
Są one całkowicie dobrowolne 
– mówi Monika Miziołek z biu-
ra promocji gminy Brwinów.

W sumie koszt projektu wynosi 
55 tys. zł., z czego dotacja z Fun-
duszu Zajęć Sportowych pokrywa 
niemal połowę, bo 25,5 tys. Zaję-
cia w wodzie prowadzą wykwa-
lifi kowani instruktorzy. Gmina 
zapewnia uczestnikom dodatko-
we ubezpieczenie, a opiekę nad 
dziećmi sprawują nauczyciele, 
rodzice oraz wolontariusze.

„Pływam jak delfi n” to projekt 
realizowany w ramach powszech-
nej nauki pływania „Umiem pły-
wać”, który jest dofi nansowywany 
ze środków państwowego Fundu-
szu Zajęć Sportowych dla Ucz-
niów w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki.  (TK)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI 
Mieszkańcy dzielnicy 
Łąki będą mieli stację 
rowerów miejskich. 
Grodzisk ledwie 
uruchomił system, 
a już bierze się za 
jego rozbudowę. 
Niewykluczone, że w jego 
ślady pójdzie Milanówek.
 

N iespełna tydzień funk-
cjonuje w Grodzisku 
system rowerów miej-

skich. Do tej pory z przejażdż-
ki skorzystały dziesiątki osób, 
jeśli jednak tempo rejestra-
cji w systemie zostanie utrzy-
mane, to w tym roku liczba 
użytkowników liczona będzie 
w setkach. – Najważniejsze, że 
mieszkańcy są zadowoleni. Sys-
tem się przyjął – uważa Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Jak na razie w mieście funk-
cjonuje osiem stacji. Miesz-
kańcy mają do dyspozycji 60 
rowerów, które wypożyczyć 
mogą na deptaku od strony sta-
cji PKP, przy Centrum Kul-
tury, w Parku Skarbków czy 
przy Pływalni Miejskiej „Wod-
nik 2000”. Stacje usytuowane 
są również przy Stawach Wal-
czewskiego, Targowisku Miej-
skim, Stawach Goliana oraz obok 
hali sportowej na ul. Westfala. 

Mieszkańcy pojadą Łąkami

również będą miały stację – za-
powiada Benedykciński.

A co z pozostałymi rejonami? 
Większość stacji oddalona jest 
od osiedli mieszkaniowych, o co 
żal mają niektórzy mieszkańcy. 
Tym bardziej, że mogliby bezpo-
średnio dojeżdżać rowerem do 
stacji PKP i WKD. – System bę-
dzie rozbudowywany – zapowia-
da burmistrz Grodziska. Według 
planów magistratu stacje rowero-
we mają się pojawić przy ul. Te-
ligi, Piaskowej i na os. Szczęsne. 
Plany rozbudowy sięgają rów-
nież po Radonie i Adamowiznę. 

Niewykluczone, że system 
rowerów pojawi się także w Mi-
lanówku. Władze miasta-ogro-
du są zainteresowane tematem, 
ale póki co o szczegóły trudno. 
– Dobrze byłoby, aby system 
był kompatybilny z naszym. 
Na pewno skorzystaliby na tym 
mieszkańcy obu miast – uważa 
burmistrz Benedykciński. 

Lada dzień rower będzie 
można wypożyczyć również 
w dzielnicy Łąki. – Okazało się, 
że mamy pewną rezerwę, którą 
możemy przeznaczyć na jeszcze 
jedną stację – mówi burmistrz 
Benedykciński. Miasto więc 
zapytało mieszkańców dziel-
nicy, gdzie widzieliby stację. 
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System rowerów miejskich w Grodzisku już uruchomiony

Na razie w mieście 
funkcjonuje osiem 
stacji. Mieszkańcy 
mają do dyspozycji 
60 rowerów

Zdecydowana większość opo-
wiedziała się za terenem Szkoły 
Podstawowej nr 4. – Co praw-
da były tam problemy z zainsta-
lowaniem stacji, ale udało nam 
się je rozwiązać. Niebawem Łąki 

 System rowerów miejskich funkcjonuje w Grodzisku 
niespełna tydzień

Randstad Polska jest wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa 
personalnego i pracy tymczasowej  wpisaną do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 47. Dla swojego 
klienta – certyfikowanego magazynu logistycznego CEVA Logistics 
Poland Sp. z o. o. poszukuje kandydatów do pracy jako:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY  
(kobiety i mężczyźni)

 
OFERUJEMY

•	 umowę o pracę (ZUS, urlop, świadczenia, itp.) 
•	 pracę na pełen etat
•	 stabilne zatrudnienie
•	 opiekę konsultanta na terenie zakładu
•	 12zł/h brutto,
•	 Dojazd spod stacji PKP Ożarów Mazowiecki i Pruszków
•	 Możliwość rozwoju zawodowego!
•	 Dobre warunki socjalne

OCZEKIWANIA
•	 duża motywacja do pracy
•	 doświadczenie w pracach magazynowych będzie dodatkowym atutem
•	 podstawowa obsługa komputera
•	 dyspozycyjność (praca w systemie 3-zmianowym)
•	 oferujemy również pracę dla osób z ORZECZONYM STOPNIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA
OŁTARZEW K. OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

ris.oltarzew@pl.randstad.com 
tel.: 722 301 002
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MIESZKANIA W PRUSZKOWIE

sprzedaż: marketing@plano.pl tel. 691-239-221  www.plano.pl
GOTOWE MIESZKANIA I USŁUGI
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Co z przejazdem na Przejazdowej?
PRUSZKÓW
Kolejarze mieli 
zamknąć – na dwa 
weekendy – przejazd 
w ciągu ul. Przejazdowej 
w Pruszkowie. 
Pojawił się jednak 
problem z tymczasową 
organizacją ruchu. 
Póki co, kierowcy 
przejazd pokonują 
normalnie.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
modernizują linię z Łodzi do 
Warszawy. Po raz kolejny po-
jawił się kłopot z realizacją tej 
inwestycji. Jaki? Kolejarze mu-
szą zamknąć przejazd w ciągu 
ul. Przejazdowej. Początkowo 
planowano, że będzie on nie-
czynny dla ruchu nawet dwa ty-
godnie. Na takie rozwiązanie 
nie zgodzili się jednak miejscy 
i powiatowi włodarze. Uda-
ło się dojść do porozumienia 
i kolejarze uznali, że prze-
prawa musi zostać zamknięta 
tylko na dwa weekendy. Teo-
retycznie roboty już powinny 
się zakończyć. Tymczasem na-
wet nie wystartowały.

W czym rzecz? W organi-
zacji ruchu, która ma obowią-
zywać w trakcie zamknięcia 
przejazdu. – Projekt tymcza-
sowej organizacji ruchu, mimo 

– wyjaśnia Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik PKP PLK. – Wobec 
tego, wspólnie z wykonawcą 
prowadzimy dalsze rozmowy 
z władzami lokalnymi, by móc 
jak najszybciej rozpocząć roboty 
na tym przejeździe – podkreśla.

Okazuje się, że nie tylko Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich nie zaakceptował 
proponowanej przez kolejarzy 
organizacji ruchu. Negatywna 
opinię wydało też starostwo 
powiatowe. – Nie zatwier-
dziliśmy projektu PKP PLK. 
Przede wszystkim dlatego, że 
kolejarze mieli negatywną opi-
nię zarządcy dróg wojewódz-
kich. Nie wiem, co kolej w tej 
sytuacji zrobi – powiedziała 
Agnieszka Kuźmińska, wice-
starosta pruszkowski.

Dutkiewicz zaznacza, że za-
mknięcie przejazdu jest ko-
nieczne. Bez tego kolejarze nie 
będą mogli wymienić toru nr 2 
(z Grodziska do Pruszkowa).
– Druga część przejazdu, w ob-
rębie toru nr 1, czyli z Prusz-
kowa do Grodziska, została 
zmodernizowana w maju – do-
daje rzecznik PKP PLK.  (AS) 

Pojawił się problem 
z tymczasową 
organizacją ruchu

wcześniej wstępnie uzgodnio-
nej propozycji, nie został za-
akceptowany przez zarządcę 
drogi. To oznacza, że nie mo-
glismy rozpocząć we wrze-
śniu prac na tym przejeździe 

Zgoda na łącznik
RASZYN
Kolejny krok przy 
trasie ekspresowej S8. 
Decyzję zezwalającą 
na budowę łącznika 
drogi krajowej nr 7 
z „ósemką” podpisał 
wojewoda mazowiecki.

Zezwolenie na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) doty-
czy 2,4-kilometrowego odcinka 
pomiędzy skrzyżowaniem kra-
jowej „siódemki” i drogi woje-
wódzkiej nr 721 w Magdalence 
a planowanym węzłem Janki 
Małe. Projekt ten zakłada m.in. 
budowę dwóch kładek dla pie-
szych i wiaduktu w ciągu drogi 
krajowej nr 7. Wykonana zosta-
nie m.in. kanalizacja deszczowa, 
powstaną chodniki, nowe zatoki 
autobusowe. Droga ekspresowa 
S8 na odcinku Salomea – Wo-
lica jest jedną z priorytetowych 
inwestycji rządowego „Progra-
mu budowy dróg na lata 2011 
– 2015”. Nowa trasa ominie 
przede wszystkim Janki i wę-
złem Janki Małe połączy dro-
gi krajowe nr 7 i 8. Dzięki temu 
skróci się czas wyjazdu z War-
szawy w kierunku Katowic 
i Krakowa.  (MAP)

Targi pracy coraz bliżej
REGION
Blisko trzydziestu 
pracodawców 
spodziewanych jest 
podczas 3. edycji 
Powiatowych 
Targów Pracy, które 
17 października odbędą 
się w Pruszkowie. Dzień 
wcześniej podobne 
wydarzenie organizuje 
grodziski urząd pracy.

Oba urzędy kończą właśnie 
przygotowania do targów. Pó-
ki co w Pruszkowie udział w im-
prezie potwierdziło ponad 20 
firm. – Jednak im bliżej tar-
gów, tym więcej fi rm zaintere-
sowanych jest wzięciem w nich 
udziału – mówi Robert Radzi-
wonka, dyrektor pruszkowskie-
go urzędu pracy. 

Urząd szacuje, że w obiek-
cie Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportu przy ul. Gomulińskiego 
powinno pojawić się blisko 30 
pracodawców. – Osoby poszu-
kujące zatrudnienia będą miały 
w czym wybierać. Swoje oferty 
zaprezentują fi rmy branży pro-
dukcyjnej, usługowej, ochro-
niarskiej czy nowo powstałe 
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ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe podsumowało 
swoje osiągnięcia 
w dziedzinie inwestycji 
zrealizowanych w 2014 r. 
Na przedsięwzięcia 
drogowe wydano 
już 6,6 mln zł. 
 

Kwota wydaje się dość po-
kaźna, jednak w ogrom-
nej większości obejmuje 

tylko cztery większe inwestycje. 
Blisko 3,5 mln zł pochłonęła bu-
dowa ul. Przyszłości, a to i tak nie 
wszystko. Droga planowano ma 
zostać oddana do użytku jeszcze 
w październiku, ale... w przyszłym 
roku wykonawcy trzeba będzie 
dopłacić jeszcze niespełna 500 
tys. zł. Ponad milion złotych po-
chłonęło wykonanie nakładek na 
ulich Warszawskiej, Warsztato-
wej i Broniewskiego w Prusz-
kowie, Krakowiany w gminie 
Nadarzyn, Starzyńskiego w gmi-
nie Raszyn oraz Sokołowskiej 
w gminie Michałowice. Podob-
ną kwotę (ok. 954 tys. zł) staro-
stwo wydało na przebudowę ul. 
Nadarzyńskiej w Szamotach. Od-
wodnienie na skrzyżowaniu ulic 
Warsztatowej i Długiej w Prusz-
kowie kosztowało zaś 729 tys. zł. 
Wymienione inwestycje pochło-
nęły ok. 6,2 mln zł. 

Jednak nie wszystkie zamie-
rzenia udało się zrealizować. Co 

Bilans drogowych inwestycji
Na przedsięwzięcia drogowe powiat pruszkowski wydał w tym roku już 6,6 mln zł

więc wypadło z listy? Powiat 
zrezygnował z przebudowy ul. 
Piłsudskiego w Brwinowie na 
odcinku od ul. Lipowej do Błoń-
skiej. W dwóch przetargach nie 
złożono żadnej oferty. Władze 

że 190 tys. zł (130 tys. zł z gmi-
ny Brwinów, 60 tys. zł ze środ-
ków powiatu) nie wystarczyło. 
Ostatecznie stanęło na niczym 
i powiat musiał do Brwinowa 
zwrócić pieniądze. 

Natomiast z przebudowy 
ul. 36 P.P. Legii Akademickiej i ul. 
Głównej w Parzniewie powiat 
zrezygnował sam. A to za spra-
wą PKP Polskich Linii Kolejo-
wych i planów budowy tunelu 
pod torami w ciągu ul. Działkowej 
i ul. Błońskiej. W tym przypad-
ku konieczne jest wprowadzenia 
zmian w projekcie dotyczących 
głównie skrzyżowania 36 P.P 
Legii Akademickiej z Działkową.

Na co przeznaczono pozosta-
łe 400 tys. zł? Przede wszystkim 
na wykonanie dokumentacji 

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S

projektowych innych, drobniej-
szych inwestycji. Jeszcze w tym 
roku mają być gotowe projekty 
na przebudowę ul. Robotniczej 
w Pruszkowie, dokumentacji 
technicznej dla dwóch dróg po-
wiatowych (nr 3111W i 3112W 
– wymagane do uzyskania do-
fi nansowanie ze schetynówki) 
w rejonie Moszny, Domaniewa 
i Koszajca oraz koncepcji przebu-
dowy ul. Dworcowej w Piastowie.

Niebawem powinny też ruszyć 
prace związane z przebudową 
ul. Targowej w Opaczy Małej. 
Inwestycja współfi nansowana 
przez gminę Michałowice w po-
dziale 50 na 50 będzie koszto-
wać blisko 1 mln zł. Planowany 
termin zakończenia prac to 30 
listopada tego roku. 

Na przedsięwzięcia drogowe powiat pruszkowski wydał w tym roku już 6,6 mln zł

centrum dystrybucji. Będą rów-
nież oferty pracy za granicą, któ-
re przedstawi Eures – twierdzi 
dyrektor Radziwonka.

Po raz pierwszy na targach po-
jawią się goście z zaprzyjaźnio-
nego z powiatem pruszkowskim 
regionu Esslingen w Niemczech. 
Robert Radziwonka: – Wiemy, że 
pracownicy tamtejszego urzędu 
pracy mają również „przywieźć” 
kilka ofert. Ich wizyta będzie mia-
ła jednak charakter poglądowy. 
Goście z Niemiec chcą zoriento-
wać się w naszym lokalnym ryn-
ku pracy, tak aby w przyszłości na 
stałe brać udział w targach.

Pruszkowskie targi odbędą 
się 17 października, a dzień 
wcześniej podobne wydarzenie 
zorganizowane zostanie w Gro-
dzisku Mazowieckim. Będzie 
to już 6. edycja Powiatowych 
Targów Pracy, których gospo-
darzem niezmiennie jest Zespół
Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury. 
– Spodziewamy się, że liczba fi rm 
będzie zbliżona do tej z ostatniej 
edycji targów – informują pra-
cownicy grodziskiego urzędu. 
A wiosną mieszkańcom powiatu 
grodziskiego oferty zatrudnienia 
zaprezentowało 20 fi rm.  (MAP)
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KSIĄŻENICE
Chcesz rodzinnie i wesoło spędzić 
ten weekend? Wybierz się do Książe-
nic. Wielki Piknik Rodzinny i Jarmark 
już 4 października. Na najmłodszych 
czekać będą gry, zabawy, animacje 
oraz  dmuchane miasteczko. Dla lu-
biących rywalizację przygotowano 
zawody sportowe. Dorośli zgłębią 

tajniki kuchni w trakcie warsztatów 
kulinarnych, a podczas pikniku na-
ukowego można będzie uzyskać od-
powiedzi na nurtujące (z dziedziny 
nauki) pytania. Nie zabraknie pysz-
nej grochówki. Na scenie zobaczymy 
występy artystyczne dzieci ze szko-
ły w Książenicach oraz wysłuchamy 

Wielki piknik z udziałem 
zespołu Trebunie-Tutki 

koncertu młodzieżowej orkiestry 
dętej. Gwiazdą wieczoru będzie jed-
na z najbardziej rozpoznawanych 
kapel na Podhalu, zespół Trebunie-
-Tutki. Start imprezy godz. 13.00, 
koncert grupy Trebunie-Tutki 
godz. 17.00. Patronem medialnym 
imprezy jest portal WPR24.pl. (AS)

 Na ulicy Warsztatowej wykonano nakładki

powiatu chciały sprawę rozwią-
zać zamówieniem z wolnej ręki. 
Propozycje zainteresowanych 
fi rm wpłynęły, ale okazało się, 

Powiat zrezygnował 
m.in. z przebudowy 
ul. Piłsudskiego 
w Brwinowie
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Nawierzchnie
zyskają blask
GRODZISK MAZOWIECKI
Pięć ulic w centrum 
Grodziska doczeka się 
remontu. Mowa 
o ul. Jaworowej, 
Fabrycznej, Głogowej, 
Małej i Żytniej.

Przetarg na remont ich na-
wierzchni już ogłoszono. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, to pierwsze prace powinny 
rozpocząć się jeszcze jesienią. 
Gorąco w to wierzą mieszkańcy, 
którzy o stanie nawierzchni wy-
mienionych wyżej ulic mogli-
by długo opowiadać. Jaki bę-
dzie zakres robót? Zniszczona 
nawierzchnia zostanie zastą-
piona betonem asfaltowym, 
a w miejscu płyt betonowych 
pojawi się kostka brukowa. Po-
nadto wybudowane zostaną 
chodniki, a na wjazdach do po-
sesji wyłożona będzie kostka. 
Dodatkowo inwestycja przewi-
duje budowę kanalizacji desz-
czowej. Zgodnie z przetargiem 
zakończenie prac remontowych 
powinno nastąpić w sierp-
niu przyszłego roku.  (MAP) 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

OTRĘBUSY
Z ulicy Natalińskiej 
w Otrębusach mają 
zniknąć korki. Płynność 
ruchu zagwarantuje 
rondo, które powstanie 
u zbiegu z ul. Piaseckiego. 
Sam dojazd do Matecznika 
Mazowsze również 
zyska nowy blask.
 

W ładze Brwinowa obec-
nie są na etapie roz-
mów z właścicielami 

gruntów, które mają zostać wy-
kupione przez samorząd pod 
poszerzenie dojazdu do Matecz-
nika Mazowsze. – W przeciągu 
miesiąca, góra dwóch, powinny 
zostać sporządzone stosowne 
akty notarialne. Kiedy wykupi-
my grunty, przystąpimy do pro-
jektu – informuje Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

A założenie jest takie, aby po-
szerzyć cztery ulice. Mowa o ul. 

Do Matecznika Mazowsze szerszą drogą

Kiedy więc inwestycja zosta-
nie zrealizowana? – Po ostat-
nich wydarzeniach związanych 
z „janosikowym” w urzędzie pa-
nuje euforia i mam nadzieję, że 
będzie się jeszcze długo utrzy-
mywała – żartuje burmistrz Kosiń-
ski i podkreśla, że pierwsze prace 
ziemne rozpoczną się nie wcześniej 
niż 2016 r. – Przyszły rok przez-
naczamy na opracowanie sto-
sownej dokumentacji – dodaje. 

– Kiedy wykupimy grunty, przystąpimy do projektu – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński

Co jest jednak istotne, prze-
budowa nałoży się w czasie 
z pracami, jakie prowadzone 
będą na drodze 720. A mowa 
dokładnie o zbiegu ulicy Pia-
seckiego z Natalińską. – Dojazd 
rodziców z dziećmi do szkoły 
w Otrębusach do łatwych nie 
należy. Na drodze tworzą się 
korki, które uprzykrzają życie 
wszystkim kierowcom. Jesteśmy 
po rozmowach z marszałkiem 

i obiecał, że na tym skrzyżo-
waniu urząd wybuduje rondo 
– twierdzi burmistrz Brwinowa. 
– To nie tylko usprawni ruch, 
ale uczyni to miejsce bezpiecz-
niejszym. Szczególnie dla dzie-
ci – dodaje.

Według szacunków na budo-
wę ronda urząd marszałkowski 
miałby wydać 800 tys. zł. Blisko 
15 tys. zł kosztować będzie wykup 
gruntów od Lasów Państwowych. 
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SPiaseckiego, Poziomki, Malino-

wej i Świerkowej. Na jezdniach 
pojawi się asfaltowa nakładka, 
wybudowane zostaną chodniki, 
a w przypadku ul. Malinowej po-
wstanie również parking na oko-
ło 40 miejsc. Orientacyjny koszt 
inwestycji wynosi 1,535 mln zł, 

z czego aż blisko 700 tys. zł po-
chłonie wspomniany wcześniej 
wykup gruntów. – Ale jest on nie-
odzowny do tego, by przebudowę 
drogi do Matecznika Mazowsze 
przeprowadzić w takim kształcie 
– podkreśla burmistrz Kosiński.

Założenie jest takie, 
aby poszerzyć 
cztery ulice. Mowa 
o ul. Piaseckiego, 
Poziomki, Malinowej 
i Świerkowej

 Dojazd do Matecznika Mazowsze

GRODZISK MAZOWIECKI
Wojciech Cejrowski, znany dzienni-
karz i podróżnik, spotka się z fanami 
11 października w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Grodzisku Ma-
zowieckim. W prowadzonym w stylu 
stand-up comedy najnowszym pro-
gramie „Ale Meksyk”, Cejrowski z fan-
tazją i poczuciem humoru oprowadzi 

widzów po egzotycznych zakamar-
kach świata. Publiczność może więc 
spodziewać się ogromnej dawki wia-
domości, niesamowitych obrazów, 
śmiechu do łez, anegdot. W trak-
cie spotkania będzie można nabyć, 
po promocyjnej cenie, książki Cej-
rowskiego, zdobyć autograf a nawet 

Wojciech Cejrowski oprowadzi 
po zakamarkach świata  

zrobić wspólne zdjęcie. Początek 
spotkania zaplanowano na godz. 
18.30. Bilety (o ile jeszcze są) w cenie 
35 zł można kupować w kasach kina 
CK (tel. 22 734 79 44, ul. Spółdziel-
cza 9, Grodzisk Mazowiecki). Patro-
nat medialny nad wydarzeniem objął 
portal WPR24.pl. (MAP)
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Petycje 
w sprawie 
kładki złożone
PIASTÓW
Czy na wysokości 
ul. Grunwaldzkiej 
powstanie kładka? 
Petycję w tej sprawie 
do PKP PLK skierowali 
włodarze Piastowa 
i Pruszkowa.

W ciągu czterech godzin nie-
legalnie przez tory przeszło 
ponad 150 osób. Takie dane 
otrzymaliśmy z piastowskie-
go magistratu, który postano-
wił policzyć: ilu mieszkańców 
okolic ul. Grunwaldzkiej prze-
prawia się przez torowisko. 
– W momencie zamonto-
wania ekranów wzdłuż to-
rów, mają oni zdecydowanie 
utrudnioną możliwość przej-
ścia na drugą stronę miasta 
– mówi Marek Kubicki, bur-
mistrz Piastowa.

Miasto złożyło więc w sie-
dzibie PKP PLK petycję, w któ-
rej zwraca uwagę, iż budowa 
kładki nad torami jest uzasad-
niona. Kubicki: – Ze wstępnych 
rozmów z przedstawiciela-
mi PKP PLK wynika, ze pod 
względem technicznym nie ma 
przeciwskazań, aby powstała. 
Pojawił się natomiast problem 
natury fi nansowej.

Kolejarze, owszem, zgodzili-
by się na przeprawę, jednak nie 
mają zamiaru za jej powstanie 
płacić. Wyjściem z sytuacji by-
łoby rozłożenie kosztów inwe-
stycji na oba miasta: Piastów 
i Pruszków. – Pod warunkiem, 
że koszty będą rozsądne – do-
daje Kubicki. Co, a raczej ile 
kryje się pod określeniem roz-
sądne, tego burmistrz Piasto-
wa nie sprecyzował.

Podobne pismo kolejarzom 
złożyły władze Pruszkowa, któ-
re wcześniej na własną rękę sta-
rały się o budowę przeprawy 
w tamtym rejonie.  (MAP) 
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Wezmą się za porzucone samochody
RASZYN
Raszyńscy radni podjęli 
25 września uchwałę, 
która ma pomóc 
gminie w pozbywaniu 
się porzuconych na 
parkingach aut.

Takich „bezpańskich” samocho-
dów, bez tablic rejestracyjnych lub 
niekompletnych, a w dodatku zaj-
mujących miejsce, jest na terenie 
gminy kilkanaście. A to, jak ocenić, 
czy dany samochód jest porzuco-
ny, czy po prostu zaniedbany, jest 
stosunkowo proste. Uprawnione do 
tego służby (policja, straż gminna) 
mają możliwość sprawdzenia czy 
dane auto dopuszczono do ruchu. 
Jeśli nie, bo np. nie ma ważnych ba-
dań, a miesiącami zalega na par-
kingu, wtedy mogą wydać decyzję 
– o pozostawieniu lub odholowa-
niu pojazdu. Zgodnie z założeniem 

projektu uchwały (oraz ustawy 
Prawo o ruchu drogowym) dzie-
je się to na koszt właściciela, któ-
ry może odebrać swoją własność 
po pokryciu kosztów jej usunięcia
i przechowywania na parkingu.

Po sześciu miesiącach auto 
przechodzi na własność gminy, 
ale kosztami narosłymi od dnia 
jego odholowania obciążany jest 
właściciel pojazdu.

Przygotowanie projektu uchwa-
ły w sprawie porzuconych aut 
było długo oczekiwanym przez 
radę krokiem. Wzbudził on jed-
nak pewne wątpliwości. – Jestem 
oczywiście za podjęciem uchwa-
ły. Jest ona jednak niedopraco-
wana. Przede wszystkim nie ma 
regulaminu, który szczegółowo 
określałby zasady funkcjonowania 
systemu. Nie mamy też miejsca, 

gdzie takie wraki mogłyby być 
przechowywane, bo chyba nie na 
parkingu przed urzędem gminy – 
mówiła radna Celina Szarek.

– Jest to trochę błędne koło. Nie 
mamy wyznaczonego miejsca na 
przechowywanie porzuconych aut, 
bo zanim wyłonimy w przetargu 
podmiot, który się tym zajmie, 
musimy podjąć uchwałę – wyja-
śniał Andrzej Zaręba, wójt gminy 
Raszyn. – Natomiast regulamin 
w bardzo krótkim czasie będzie 
wprowadzony stosownym zarzą-
dzeniem – dodawał.

Radna Szarek nie dała się prze-
konać argumentom wójta i wyraziła 
obawę, że uchwała może być nega-
tywnie zaopiniowana przez woje-
wodę. Wątpliwości umacniał też 
fakt, że nie była ona konsultowana 
z prawnikiem. Mimo tych niepew-
ności radni opowiedzieli się za przy-
jęciem projektu uchwały.  (TK) 

Będzie ścieżka
PRUSZKÓW
W tym roku będzie 
gotowa „spinka” 
ścieżek rowerowych 
w centrum Pruszkowa. 
Fragment takiej trasy 
pojawi się wzdłuż 
al. Wojska Polskiego.

– Trasę dla rowerów wzdłuż 
drogi 719 chcieliśmy wy-
budować wcześniej, jednak 
uzgodnienia z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
były czasochłonne. W końcu się 
udało – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
Budowa ruszyła. Nowa trasa 
dla cyklistów ma przebiegać 
wzdłuż al. Wojska Polskiego 
od ul. Powstańców do Kubu-
sia Puchatka, ul. Kubusia Pu-
chatka do ul. Bolesława Prusa 
i potem do ul. Armii Krajowej. 
Ścieżka ma powstać w niewiele 
ponad miesiąc.  (AS) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

MILANÓWEK
Kierowcy jeżdżący
z nadmierną prędkością 
są zmorą dla pieszych. 
Władze Milanówka 
mają pomysł jak uspokoić 
ruch na osiedlowych 
uliczkach. Chodzi 
o zwężenia jezdni.
 

W ielu mieszkańców Mi-
lanówka narzeka na 
zbyt szybko jeżdżą-

cych (i niebezpiecznie manew-
rujących)) kierowców. Takie 
sytuacje mają miejsce nie tylko na 
głównych ulicach miasta, ale rów-
nież na mniejszych, osiedlowych 
uliczkach. – Czy jest możliwość 
zamontowania spowalniaczy na 
ulicy Zachodniej na odcinku od 
ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt? 
Próg przydałby się też na ul. Wiel-
ki Kąt przed skrzyżowaniem z ul. 
Zachodnią. Notorycznie docho-
dzi tu do niebezpiecznych sytu-
acji – mówi Wojciech. – Nieraz 
widziałem wyjazd poślizgiem 
z ul. Wielki Kąt w ul. Zachod-
nią, a przypominam, że Wielki 
Kąt jest ulicą podporządkowa-
ną w stosunku do ul. Zachodniej 

Zamiast progów pojawią się zwężenia

wśród pieszych i kierowców zdzi-
wienie, to jednak takie rozwiąza-
nie spełnia swoje zadanie.

Kiedy „zwężenie” będzie wdra-
żane w Milanówku? Dokładne ter-
miny jeszcze nie padają. Andrzej 
Kaleta: – Po zabezpieczeniu od-
powiednich środków i opraco-
waniu projektu oraz uzyskaniu 
pozytywnych opinii organu nad-
zoru ruchu drogowego starostwa 
powiatowego, będziemy się starać 
wprowadzić to rozwiązanie na te-
renie Milanówka. 

Władze Milanówka znalazły sposób, aby uspokoić ruch na osiedlowych uliczkach 

A o jakim rozwiązaniu mo-
wa? – Opracowanie, o którym 
wspomniałem jest rozwiąza-
niem stosowanym w wielu kra-
jach Europy Zachodniej i polega 
na spowolnieniu ruchu w strefi e 
miejskiej poprzez zastosowanie 
zwężeń jezdni. Jest to rozwiąza-
nie bardziej przyjazne kierow-
com niż pokonywanie progów 
spowalniających, a poza tym 
znacznie bardziej skłaniające 
kierowców do ostrożnej jazdy. 
Wymuszają one na kierujących 

ograniczenie prędkości i prze-
puszczanie pojazdów jadących 
z naprzeciwka. Dodatkowym 
atutem takiego rozwiązania jest 
możliwość wyznaczenia w tych 
miejscach miejsc parkingowych 
– twierdzi Kaleta.

Z podobnego rozwiązania od 
dawna korzysta gmina Michało-
wice. Na ul. Kuchy w Regułach po 
obu stronach jedni znajdują się 
betonowe zapory. Ruch na wyso-
kości barier odbywa się wahadło-
wo. Choć początkowo budziło to 
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PRi widoczność na tym skrzyżowa-

niu jest zerowa – dodaje.
Urzędnicy z milanowskiego 

magistratu dostrzegli problem. 
Co ważniejsze, mają pomysł jak 
go rozwiązać. I to nie tylko na 
ulicach Zachodniej i Wielki Kąt. 
Nowa forma spowalniania ruchu 
może pojawić się także w innych 
miejscach. – Planujemy opraco-
wanie stosownej dokumentacji 

mającej na celu uspokojenie ruchu 
na terenie Milanówka. Chcemy 
jako odcinek testowy wybrać uli-
ce Zachodnią, Zamenhofa, Stawy, 
Wielki Kąt i Krakowską – wyja-
śnia Andrzej Kaleta, kierownik re-
feratu technicznej obsługi miasta.

– Chcemy jako 
odcinek testowy wybrać 
ulice Zachodnią, 
Zamenhofa, Stawy, 
Wielki Kąt i Krakowską 
– mówi Andrzej 
Kaleta, kierownik 
referatu technicznej 
obsługi miasta

 Zapory na ul. Kuchy w Regułach spisują się znakomicie. Jak będzie w Milanówku? 

Władze Milanówka znalazły sposób, aby uspokoić ruch na osiedlowych uliczkach 
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PRUSZKÓW
Polski Związek Felinologiczny za-
prasza na Międzynarodową Wysta-
wę Kotów Rasowych. Odbędzie się 
ona 4 i 5 października w hali Zni-
cza przy ul. Bohaterów Warszawy 
4 w Pruszkowie. Publiczność zoba-
czy koty różnych ras uczestniczące 
w specjalistycznych konkurencjach 

felinologicznych, m.in. odbędzie się 
Show Kotów Brytyjskich. Koty oce-
ni międzynarodowy skład sędziow-
ski. W sobotę konkurować ze sobą 
będą kocięta wszystkich ras w kon-
kursie WCF Kitten Ring, w niedzielę 
zaś koty dorosłe w WCF Adult Rin-
gu. Wystawa jest nie tylko świętem 

Koty (rasowe) pokażą się 
pruszkowskiej publiczności 

dla hodowców tych zwierząt – sta-
nowi też świetny sposób na miłe, 
rodzinne spędzenie czasu. Program 
obejmuje wybory „Kota Publiczno-
ści”. Wstęp w godz. 10-17. Bilety do 
kupienia przy wejściu na wystawę: 
15 zł normalne, 7 zł ulgowe, dzieci 
do lat 4 bezpłatnie. (TK)



9GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 3 Października 2014

Kolejny przetarg nie wypalił
BRWINÓW
Chętni są, ale oferują 
swoje usługi zbyt 
drogo. Kolejny przetarg 
na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego 
z Brwinowa do 
Parzniewa unieważniono.

Chodzi o ścieżkę rowerową 
od ronda przy ul. Granicznej 
w Brwinowie do mostu w Parz-
niewie. Ponadto wykonawca 
w ramach tego zadania podej-
mie się przygotowania dwóch 
punktów postojowo-wypo-
czynkowych (z zielenią i małą 
architekturą) oraz pięciu ta-
blic informacyjnych.

Z planów o „zmieszczeniu” 
inwestycji jeszcze w tym roku 
brwinowski magistrat zrezy-
gnował już po unieważnieniu 
czerwcowego przetargu. Wpły-
nęły wtedy cztery oferty, ale 
wszystkie opiewały na kwoty 
przekraczające założenia gmi-
ny (najtańsza blisko 2,5 mln zł, 
najdroższa – ponad 3,1 mln).

Z tego powodu, ale też i dla-
tego, że zbliżający się sezon je-
sienno-zimowy i tak mógłby 
uniemożliwić prace, kolejny 
przetarg został ogłoszony już 
ze zmienionym terminem re-
alizacji. Wykonawca miałby 
czas do 30 maja przyszłego 
roku. Zamówienie ogłoszono 

1 września. Tym razem zgłosi-
ło się pięciu chętnych. Ale i ten 
przetarg został unieważniony. 
Powód znów ten sam. Firmy 
spuściły nieco z tonu i naj-
droższa wyceniła swoją pracę 
na nieco ponad 2,8 mln zł, naj-
tańsza za to zeszła do niespełna 
2,1 mln. To jednak wciąż zbyt 
wiele, bo gmina zarezerwowa-
ła na ten cel poniżej 1,9 mln zł.

Jaki będzie następny krok? 
– Ponownie ogłosimy przetarg. 
Prawdopodobnie znów wydłu-
ży się czas na realizację zadania. 
Natomiast zarezerwowane na ten 
cel środki pozostaną bez zmian 
– tłumaczy Mirosława Kosiaty 
z biura promocji miasta.  (TK) 

Burmistrz 
broni ronda
GRODZISK MAZOWIECKI
– Rondo w tym miejscu 
to najlepsze rozwiązanie
 – tak burmistrz Grodziska 
komentuje zastrzeżenia 
mieszkańców co 
do pomysłu, jaki 
miasto wprowadza 
na skrzyżowaniu 
ul. E. Plater z Radońską.

– Stan nawierzchni na tym od-
cinku faktycznie był fatalny. Gdy 
zobaczyłem tam maszyny bu-
dowlane sądziłem, że szybko 
problem zniknie ale nie zapo-
wiada się na to. Ponadto wy-
gląda to tak, jakby miało tam 
powstać rondo. Tylko pytanie po 
co? Faktem jest, że ludzie omija-
ją zakorkowane miasto boczny-
mi uliczkami, ale po co od razu 
budować rondo? Jak dla mnie, 
wystarczyłoby postawić znaki 
z pierwszeństwem przejazdu – 
pisze do nas czytelnik Bartek.

Odmiennego zdania jest 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska. – Rondo w za-
sadzie tam już powstało i jest 
najlepszym rozwiązaniem na 
zachowanie płynności ruchu 
– uważa. I dodaje: – Tego typu 
rozwiązania praktykowane są na 
zachodzie Europy i przynoszą 
oczekiwane rezultaty.   (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Od przyszłego roku 
mieszkańcy Piastowa 
zapłacą mniej za wywóz 
śmieci. Obniżka stawki 
o 1 zł będzie dotyczyła 
zarówno tych, którzy 
segregują odpady jak 
i tych, którzy tego nie robią.
 

Z godnie z przewidywaniami 
radni miejscy zdecydowali 
się obniżyć opłaty. – Do-

konaliśmy jeszcze raz analizy 
wpływów i wydatków związa-
nych z obsługą ustawy o odpa-
dach komunalnych. Okazało 
się, że również w zakresie odpa-
dów niesegregowanych jesteśmy 
w stanie o złotówkę obniżyć opła-
tę – powiedział w trakcie ostatniej 
sesji Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. Przegłosowano więc 
stosowną uchwałę w myśl której 
stawki wynosić będą odpowied-
nio 10 zł i 17 zł.

W trakcie dyskusji nad tym 
punktem porządku obrad swo-
ją szansę zwietrzyli radni Na-
szego Piastowa, którzy od roku 
starają się przeforsować pomysł 
ustalenia stawki na 9 zł dla osób 
segregujących śmieci. – Jest ona 
niewątpliwie bardziej doszaco-

Rada obniżyła stawki. O złotówkę
Nowe stawki za wywóz śmieci będą obowiązywały w Piastowie od 1 stycznia 2015 r.

wana, niż kwota którą proponu-
je burmistrz – przekonywał radny 
Grzegorz Szuplewski. 

– Musimy pamiętać o tym, że 
nie jest to tylko szacowanie od-
bioru odpadów segregowanych 
i niesegregowanych, ale również 

cała obsługa i oczyszczanie mia-
sta ze wszystkich odpadów ko-
munalnych, które się pojawiają 
na terenie miasta. To jest usuwa-
nie dzikich wysypisk, które mimo 
wszystko jeszcze dalej się tworzą, 
jak również odbieranie odpadów 
komunalnych z miejskich śmietni-
ków. Trzeba jeszcze pamiętać, że 
jest także tak zwana obsługa ban-
kowa całego procesu, która nie-
stety również kosztuje – wyliczał 
w odpowiedzi na propozycję rad-
nego burmistrz Marek Kubicki.

Ostatecznie rada nie była za-
interesowana propozycjami opo-
zycji. Co ciekawe, odnieść można 
było wrażenie, iż spora część rad-
nych nie odrobiła pracy domowej 
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i nie zapoznała się dokładnie 
z ustawą na bazie, której przygo-
towano uchwały. Widać to było 
w kolejnym punkcie obrad, który 
był pokłosiem obniżenia stawek, 
czyli podjęcie uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji. Radni byli sko-
rzy do tego, aby nanieść poprawki 
na deklaracji, zapominając kom-
pletnie, iż druk narzucony jest mi-
nisterialnie i obowiązuje ten sam 
dla całego kraju.

A obniżenie stawek jest rów-
noznaczne z tym, że mieszkańcy 
będą zmuszeni do ponownego 
składania deklaracji i choćby z te-
go względu nowe stawki opłat bę-
dą obowiązywały w Piastowie od 
1 stycznia 2015 roku. 

Zamieszanie wokół 
ulicy Sochaczewskiej
PIASTÓW
Nie będzie w tym 
roku ani remontu,
 ani utwardzenia 
ulicy Sochaczewskiej 
w Piastowie. Inwestycję 
zaplanowano na 2015 r. 
Pod warunkiem, 
że zostanie wpisana 
do budżetu miasta.

Sporo emocji w trakcie ostatniej 
sesji rady miasta towarzyszy-
ło akurat tej ulicy. Faktem jest 
bowiem, że mieszkańcom So-
chaczewskiej trudno jest pogo-
dzić się z tym, że kilka miesięcy 
temu została ona wykreślo-
na z planu przebudowy. Od lat 
czekają na inwestycję, a zro-
biony w poprzednim roku frag-
ment to za mało. Do poprawy 
zostaje jeszcze blisko półkilo-
metrowy odcinek.

– Zrobiono cztery ulice a tej 
nie, chociaż była rzekomo pierw-
sza na liście. Mieszkańcy zosta-
li potraktowani po macoszemu 
– grzmiała radna Aneta Czyż, 
która zaangażowała się w spra-
wę. – Na ostatniej sesji pytałam 
o kwestię ulicy Sochaczewskiej 
i dostałam odpowiedź, że będzie 
utwardzona w jak najbliższym 
terminie. Jeśli pogoda pozwoli, 
to w granicach września, a być 
może na początku październi-
ka. Przyjęłam to do wiadomości. 

Natomiast przyszli zaniepoko-
jeni mieszkańcy po rozmowie 
z pracownikami urzędu, którzy 
grzecznie wytłumaczyli, że ab-
solutnie taka sytuacja nie mia-
ła miejsca i ta ulica nie zostanie 
utwardzona ze względu na to, że 
są dalekosiężne plany i musi je 
zatwierdzić rada. Proszę o wy-
tłumaczenie tej kwestii, bo jedno 
słyszymy na sesji, a później czego 
innego dowiadują się mieszkańcy 
– mówiła wyraźnie wzburzona.

Wyjaśnienie sprawy trwało 
dobrych kilkanaście minut i osta-
tecznie stanęło na tym, że Socha-
czewska nie będzie remontowana 
w tym roku. Ani też utwardzana. 
Dlaczego? – Bo jest projekt tej 
ulicy i nikt nie będzie inwestował 
pieniędzy w nakładkę, która nie-
bawem zostanie zerwana – wy-
jaśnia Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. Dodaje, że rozmawiał 
już na ten temat z zainteresowa-
nymi mieszkańcami. – Wiedzą 
o tym, że inwestycja planowana 
jest na przyszły rok. A napuszcza-
nie jednych na drugich nie służy 
sprawie – dodaje burmistrz na-
wiązując tym samym do wystą-
pienia radnej Czyż. 

O tym jednak czy ul. Socha-
czewska, podobnie jak ul. Ra-
dosna, doczeka się remontu, za-
decydują radni. Inwestycja musi 
bowiem znaleźć się w budżecie. 
A z tym bywa różnie…  (MAP) 
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Nowe stawki za wywóz śmieci będą obowiązywały w Piastowie od 1 stycznia 2015 r.

Obniżenie stawek 
jest równoznaczne 
z tym, że mieszkańcy 
będą zmuszeni 
do ponownego 
składania deklaracji 

NADARZYN
Gmina ogłosiła przetarg 
na adaptację pomieszczeń 
byłej szkoły podstawowej 
w Ruścu na potrzeby 
publicznego żłobka.

Włodarze gminy Nadarzyn za-
powiadali, że placówka ma zo-
stać uruchomiona z początkiem 
2015 r. – I tak się stanie – uspokaja 

Tomasz Muchalski, zastępca wójta 
gminy. – Termin ujęty w ogłosze-
niu przetargowym dotyczy cało-
ści inwestycji. A podzielona ona 
została na dwa etapy – podkreśla.

Pierwszy etap zakłada wy-
remontowanie pomieszczeń 
na dwa oddziały żłobka. Kolej-
ne dwa mają zostać ukończone 
do czerwca 2015 r. – Tak, aby 
od września przyszłego roku 

placówka funkcjonowała z peł-
nymi czterema oddziałami – pod-
kreśla Muchalski.

Nadal jednak nie wiadomo, 
kiedy konkretnie rozpocznie 
się nabór maluchów do żłob-
ka. Wicewójt Muchalski: – Jak 
wszystkie prace zostaną ukoń-
czone i będzie wiadomo, iż żło-
bek można uruchamiać, wówczas 
dyrekcja ogłosi nabór.  (MAP)

Najpierw remont, później rekrutacja

REKLAMA

PRUSZKÓW
– W Parku Mazowsze „uszczupli-
ła się” się o trzy sztuki łabędzia 
rodzina – zaalarmowali nas miesz-
kańcy Pruszkowa. Szybko pojawiły 
się rozmaite domysły, ale i obawy, 
czy śmierć ptaków nie była skut-
kiem jakiejś choroby. – Czy zabra-
no je na badania? – pytano. – Nie 

było takiej potrzeby. Sytuacja wy-
maga zbadania, jeśli dotyczy co 
najmniej pięciu sztuk. Te łabędzie 
były tylko trzy. Nie ma też obawy, 
że jest to ptasia grypa. Pod tym ką-
tem na bieżąco prowadzona jest 
obserwacja w skali ogólnopolskiej. 
Tutaj mamy najprawdopodobniej 

W Parku Mazowsze znaleziono 
martwe łabędzie

do czynienia z otruciem lub udu-
szeniem ptaków przez zwierzę-
ta, być może psy – wyjaśnia Jakub 
Kubacki, powiatowy lekarz wete-
rynarii w Pruszkowie. Ptaki, które 
znaleziono martwe 1 października, 
zostały wyłowione z wody i przeka-
zane do utylizacji. (TK)
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice: 
1. uchwały nr XXXIX/367/2014 z 10 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice dla obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego 
Granica oraz obszaru „Sobieskiego” na terenie obrębu geodezyjnego 
Komorów-Osiedle. Granice obszarów objętych uchwałą wyznaczono w załącz- 
nikach graficznych nr 1 i 2 do uchwały, dostępnych na stronie internetowej 
gminy pod adresem http://www.bip.michalowice.pl/id,p1061967162;

2. uchwały nr XXXIX/368/2014 z 10 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica. 
Granice obszaru objętego uchwałą wyznaczono w załączniku graficznym do 
uchwały, dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem http://www.
bip.michalowice.pl/id,p38599501;

3. uchwały nr XXXIX/369/2014 z 10 czerwca 2014r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice. 
Granice obszaru objętego uchwałą wyznaczono w załączniku graficznym do 
uchwały, dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem http://www.
bip.michalowice.pl/id,p1509591724;

4. uchwały nr XXXIX/370/2014 z 10 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporzą- 
dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice dla obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego 
Reguły, obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego 
Reguły, obszaru „Rumuńska” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, 
obszaru „Torfowa” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły i Pęcice oraz 
„Raszynka” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły i Michałowice-Osiedle. 
Granice obszarów objętych uchwałą wyznaczono w załącznikach graficznych 
nr 1 - 5 do uchwały, dostępnych na stronie internetowej gminy pod adresem 
http://www.bip.michalowice.pl/id,p181654385.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów 
miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy Michałowice (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 – Sala Obsługi Interesantów na parterze) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 października 2014r. Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny lub adres działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, 
zawiadamiam o przystąpieniu do postępowań w sprawach ocen oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmujących w szczególności 
sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu 
w Referacie Planowania Przestrzennego w pokoju nr 209 na II piętrze i można 
zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 39 
ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 24 października 
2014r. mogą wnosić wnioski do postępowań. Wnioski na piśmie należy składać 
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, pocztą na adres 05-816 
Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu 
w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail sekretariat@michalowice.pl. Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 
41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. 
poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Michałowice uchwały nr XXXIX/366/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice 
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr V/26/2011  
z 28 marca 2011r. 

Wnioski do zmian studium dla oznaczonych w załączniku graficznym 
terenów (załącznik dostępny na stronie internetowej http://www.bip.
michalowice.pl/id,p1932843316) należy składać na piśmie w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy Michałowice (05-816 Michałowice  
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Sala Obsługi Interesantów 
na parterze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 
2014r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny lub adres działki).

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 
51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 
ze zmianami), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb zmian 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu  
w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w pokoju nr 21  
i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie  
z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy zainteresowani w terminie do 
dnia 24 października 2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego 
dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Michałowice, pocztą na adres 05-816 Michałowice 
- Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu  
w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) 
na adres e-mail sekretariat@michalowice.pl. Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek 
dotyczy (nr ewidencyjny lub adres działki). Stosownie do przepisów  
art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Wójt Gminy Michałowice. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka

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

APT Gi Group w Pruszkowie zatrudni 
od zaraz na stanowisku: MAGAZYNIER, 
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, 
KONSERWATOR-ELEKTRYK 
z uprawnieniami SEP do 15 KV 
tel.: (22) 890 21 03,
e-mail: praca.pruszkow@gigroup.com  

Do obsługi klienta, branża 
nieruchomości, powiat pruszkowski, 
grodziski, prawo jazdy, 537 236 075, 
CV na biuro@kluczidom.pl 

 ► Firma transportowa z okolicy Żyrardowa 
zatrudni kierowcę kat. C+E/ w transporcie 
międzynarodowym oraz uprawnieniami 
ADR -podstawowymi / na korzystnych 
warunkach z umową o pracę od zaraz! 
Kontakt : 601 392 590 

 ► Fryzjerkę zatrudnię, Nadarzyn, Salon 
fryzjerski Monika, 664 551 498 

Kelnera do Hotelu, k.senderowicz@
palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

 ► OPERATOR - MECHANIK – ELEKTRONIK 
MASZYNY PAKUJĄCE - PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ SYSTEM 3 -ZMIANOWY 
miejsce pracy: SOKOŁÓW K/JANEK 
e-mail: windykacja@coffee-service.eu

 ► Podnajmę stanowisko manicure/pedicure 
kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► Pomocnik lakiernika samochodowego, 
doświadczenie, ASO. Grodzisk Maz. 
501 779 099 

"
Posprzątamy Twój Dom" zatrudni 

pracowników sprzątających. Oczekujemy 
min 3 letniego doświadczenia na wyżej 
wymieniony stanowisku. Gwarantujemy 
umowę o pracę, po okresie próbnym. 
Pracę w młodym zespole, profesjonalne 
szkolenie możliwość awansu. 
Kontakt telefoniczny 517 965 792 
biuro@posprzatamytwojdom.pl 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., ceny 
już od 5 500 zł/mkw., tel. 733 26 26 26 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 II piętro 60m2, 
Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w kamienicy 
w samym centrum Pruszkowa, 
po generalnym remoncie (w 2008 r.). 
Duży pokój 22m2, sypialnia 9m2, 
oddzielna kuchnia 8m2, łazienka 
z wc oraz prysznicem 4m2 oraz 
przedpokój 4m2. Do mieszkania 
przydzielona jest piwnica. 503 647 032  

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, 
przestronny, podpiwniczony, Grodzisk 
Mazowiecki. 733 26 26 26  

Działkę budowlaną w Komorowie, 
883 255 779 

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

 ► Sprzedam działkę budowlaną 517m2 
ul. Murarska, Pruszków tel. 509 981 299 

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

 ► Sprzedam działki w Nadarzynie pow. od 1312 
- 5958 m2, wszystkie media, 605 957 551 

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, Prusa 
84, 70m, 4pok 2p, Winda, spódz.–własnosc. 
Super  Okazja 239  000.- 600 200 702 

 ► 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 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 
1300 m. Utwardzony ,oświetlony. Przy 
ul DZIAŁKOWEJ. 1800 zł TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Lokal sklepowy, 60m2, w dobrym punkcie, 
przy banku, sklepach, kościele, 663 492 002

Lokale usługowo-handlowe, Komorów, 
501 012 555 

Nieruchomość do wynajęcia, magazyn 
wysoki 200m2 Reguły, pawilony 
handlowe 50m2 i 100m2 w Piastowie, 
22 723 52 77 

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

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

Nauka

 ► Matematyka. Doświadczony nauczyciel. 
885 322 307 

Automoto – kupię

Auto – skup samochodów od 1998 – 2013r. 
Gotówka. Uczciwie. 694 547 204 

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

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Anteny TV-SAT Montaż Serwis Ustawianie 
Gwarancja 24m-ce. 600 309 424 
anteny@rafsat.pl

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; ochrona roślin 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja.
Solidnie, szybko i tanio. Firma posiada 
certyfi kat " Lider Usług Roku 2014" 
TELEFON 604 191 773 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/m2. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 798 20 00 

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

 ► Serwis motocykli i skuterów 509 424 320 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► 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 

 ► Usługi remontowe elektryka, 
ścianki gk, sufi ty podwieszane 
i amstrong, gipsy malowania, 
terakota glazura ,mieszkania domy 
biura sklepy profesjonalnie i pod klucz 
tel.537 513 297 

Videofi lmowanie 
600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, 
rolet, moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl

 ► 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 

 ► PRACOWNIK PRODUKCJI stała praca od 
zaraz w Błoniu, zapewniamy bezpłatny 
transport z Grodzisk Maz., Leszno, 
Sochaczew tel.: 668 281 016, e-mail: 
praca.pruszkow@gigroup.com 

Recepcjonistkę do Hotelu, 
k.senderowicz@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

Samodzielnego BLACHARZA DEKARZA 
z doświadczeniem zatrudnię od zaraz. 
Miejsce pracy Pruszków. Możliwość 
zakwaterowania. 509 721 175 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

Zatrudnię od zaraz osoby do sprzątania 
wagonów pasażerskich PKP przy 
ul. Chłopickiego (Warszawa – Olszynka 
Grochowska). Praca w systemie 
zmianowym (godziny pracy do 
uzgodnienia). Wynagrodzenie wynosi 
od 7zł. netto/godz. Kontakt: biuro fi rmy 
przy ul. Marsa 56A (Rembertów), pokój 
207. Tel. 510 014 898 lub 510 012 549.

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

Zatrudnimy fryzjerkę męsko-damską. 
Milanówek. Pilnie! 502 250 329 

 ► Zatrudnimy stróża do pilnowania bazy 
budowlanej w Ursusie 601 950 357

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), Tel. 605338255 

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu lub 
własnej aranżacji 9/10 piętro , os. Staszica 
tel. 517 195 186, 180 000 zł 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., 
Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 26.09.2014 r. została wydana decyzja nr 392/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) 
do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz  
z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”.  Inwestorem przedsięwzięcia jest  
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Raszyn: 
obręb 17 – Sękocin Nowy  działka nr ew.: 107/1,
obręb 18 – Sękocin Stary działki nr ew.: 317/1, 371, 375
- w projektowanym pasie drogowym, znajdujące się we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
gmina Raszyn:
obręb 18 – Sękocin Stary  działki nr ew.: 46/5, 47/8, 49/8, 50/5, 51/7, 51/5, 52/1, 53/1, 55/13, 57/1, 58/1, 59/4, 60/7, 61/1, 62/3, 66/6, 66/8, 
66/10, 292/8, 295/7, 297/9, 300/7, 300/9, 302/6, 302/8, 305/2, 307/4, 307/6, 313/6, 319/1, 314/2, 315/5, 374/6, 377/1,
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.: 17/6, 17/8, 19/1, 20/9, 20/11, 22/3, 23/1, 24/1, 25/3, 25/6, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 28/2, 
28/3, 28/4, 18/14, 53/6, 53/8, 51/26, 45/33, 38/10, 38/6, 35/1, 
obręb 19 – Słomin, działki nr ew.: 76/1, 79/3, 80/8,
obręb 16 – Sękocin Las, działki nr ew.: 7/1, 9/1, 11, 12/1, 13, 14/1, 16, 29/1, 31, 109/1, 354/5, 354/9, 354/8,
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale):
gmina Raszyn:
obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 55/8, 55/9, 55/10 (55/15, 55/16), 62/4 (62/6, 62/7), 66/9 (66/14, 66/15), 66/3 (66/16, 66/17), 66/11 
(66/18, 66/19), 295/5, 295/3 (295/13, 295/14), 296/4 (296/7, 296/8), 298/6, 303/2, 313/8, 313/3 (313/15, 313/16), 174/1 (174/8, 174/9), 
174/2 (174/10, 174/11), 315/4 (315/9, 315/10), 316/11, 316/12 (316/16, 316/17), 316/14, 316/15 (316/18, 316/19), 363 (363/3, 363/4), 364 
(364/4, 364/5), 365/6, 365/7 (365/11, 365/12), 367 (367/1, 367/2), 368, 369 (369/1, 369/2, 369/3), 370, 374/3, 374/5 (374/11, 374/12), 374/7, 
374/8 (374/9, 374/10),  
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.:  17/7, 17/9 (17/10, 17/11), 19/2 (19/3, 19/4), 20/10 (20/13, 20/14), 20/12 (20/15, 20/16), 22/5 
(22/6, 22/7), 23/3 (23/4, 23/5), 25/4 (25/9, 25/10), 25/7 (25/11, 25/12), 26/14 (26/19, 26/20), 29 (29/3, 29/4), 30/1 (30/9, 30/10), 30/2  
(30/7, 30/8), 31 (31/3, 31/4), 32 (32/3, 32/4), 33 (33/3, 33/4), 34 (34/3, 34/4), 36 (36/3, 36/4), 37/1 (37/7, 37/8), 37/2 (37/9, 37/10), 38/12 
(38/21, 38/22), 38/13 (38/19, 38/20), 51/27 (51/28, 51/29, 51/30), 53/5 (53/14, 53/15), 
obręb  19 – Słomin,  działki nr ew.:  77/1 (77/4, 77/5), 81/1 (81/8, 81/9), 82/1 (82/10, 82/11), 
obręb  16 – Sękocin Las,  działki nr ew.:  5/1, 14/2, 15, 109/2, 110, 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2), 354/1, 354/7, 355/2 (355/9, 
355/10), 355/3 (355/7, 355/8), 364 (364/3, 364/4), 365 (365/3, 365/4), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/3, 375/4).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem w nawiasach - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Raszyn:  
obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.:   27/2, 28/3, 30/2, 31/4, 32/3, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 
50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 57/3, 58/2, 58/3, 59/5, 59/6, 60/8, 60/9, 61/2, 61/3, 62/4 (62/6, 62/7), 94, 95, 96, 132/5, 134/2, 134/3, 174/1 
(174/8, 174/9), 174/2 (174/10, 174/11), 291/9, 291/13, 292/9, 295/3 (295/13, 295/14), 295/8, 295/12, 296/4 (296/7, 296/8), 297/10, 298/7, 
300/8, 300/10, 302/7, 302/9, 303/3, 304/11, 304/22, 305/3, 307/5, 307/7, 309/4, 309/8, 309/9, 312/1, 313/3 (313/15, 313/16), 313/7, 313/9, 
313/10, 314/3, 315/4 (315/9, 315/10),315/6, 316/8, 316/12 (316/16, 316/17), 316/13, 316/15 (316/18, 316/19), 318/5, 318/6, 319/2, 321, 364 
(364/4, 364/5), 365/4, 365/5, 366, 369 (369/1, 369/2, 369/3), 372, 374/8 (374/9, 374/10),   
obręb  17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.:  15/4, 17/4, 17/5, 18/5, 18/10, 18/13, 18/15, 20/12 (20/15, 20/16), 22/4, 22/5 (22/6, 22/7), 23/2, 23/3 
(23/4, 23/5),24/2, 24/3, 25/4 (25/9, 25/10),25/5, 25/7 (25/11, 25/12), 25/8, 26/5, 26/14 (26/19, 26/20), 29 (29/3, 29/4), 30/1 (30/9, 30/10), 
30/2 (30/7, 30/8), 31 (31/3, 31/4), 32 (32/3, 32/4), 33 (33/3, 33/4), 38/12 (38/21, 38/22), 38/13 (38/19, 38/20), 44/3, 44/4, 45/31, 45/34, 50/1, 
51/8, 51/18, 51/22, 51/23, 51/25, 51/27 (51/28, 51/29, 51/30), 53/5 (53/14, 53/15), 53/7, 53/9, 54/8, 54/18, 54/28, 97/3, 98, 106/1, 107/1, 
112, 114, 116, 
obręb  19 – Słomin,  działki nr ew.:  77/1 (77/4, 77/5), 79/4, 82/1 (82/10, 82/11), 219, 224,  
obręb  16 – Sękocin Las,  działki nr ew.:  354/2, 354/4, 354/10, 386/2.
Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

  WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM   

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

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

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE 
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

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

22 753 79 90      690 244 774
www.alsprint.pl
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

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

Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

 Piękny dom: kuchnia, 
5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

 

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

                               Ładna działka 1007 mkw. 
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji, bogata infrastruktura.

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

Dom 179 mkw
Działka 1100 mkw
Grodzisk Mazowiecki
                               Dom z 1987 r.podpiwniczony, 
2-piętrowy plus poddasze, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, duży taras. Duża, ładna działka. 
Bardzo dogodna lokalizacja, blisko stacja 
WKD, szkoła, przychodnia zdrowia.

SPRZEDAŻ

 

 

Mieszkania
80–117 mkw

80-117 mkw 

Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

Już od 3 750 PLN/mkw

 
 

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

 

 

 

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

Działka budowlana 
12 800 mkw
Otrębusy
SPRZEDAŻ                                 Ładna działka budowlana, 
atrakcyjne otoczenie, doprowadzone
wszystkie media, ciche i spokojne 
miejsce ok. 400 m od trasy 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 

Mieszkania  
50–81 mkw
Warszawa Ursynów
SPRZEDAŻ                                 10 min. od linii metra, tereny 
zielone w okolicy, przedszkola i szkoły, 
bliskość marketu, ochrona z monitoringiem,
w pełni wykończone, umeblowane, 
kuchnie wyposażone w sprzęt AGD 

od 7400 PLN/mkw 

Mieszkania  
40–91 mkw 
Warszawa Wola
SPRZEDAŻ                                    Doskonała lokalizacja, blisko 
komunikacji miejskiej, przestronny dziedziniec, 
plac zabaw w otoczeniu zieleni, ochrona 
z monitoringiem, w pełni wykończone, umeb-
lowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

od 8000 PLN/mkw

Mieszkania
74 mkw
Warszawa Bemowo
SPRZEDAŻ  

 

                                     Atrakcyjna lokalizacja, 
w pobliżu pętli autobusowej i tramwajowej, 
bogata infrastruktura w okolicy, 4-piętrowy, 
kameralny budynek, w pełni wykończone, 
umeblowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

 

od 7 700 PLN/mkw

Mieszkania  
60 – 100 mkw   
Pruszków
SPRZEDAŻ                               Przestronne i funkcjonalne 
mieszkania. Do każdego mieszkania 
przynależy balkon, taras lub ogródek. 
Niska kameralna zabudowa. Winda, na 
każdej klatce schodowej oraz niewielka ilość 
mieszkań na piętrze.

Już od 5 500 zł/mkw

nowa agencja nieruchomości


