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Pierwsza tura za nami
REGION
Siedem gmin z naszego re-
gionu wybrało już wójtów czy 
burmistrzów. Mieszkańcy po-
zostałej „piątki”, w tym Prusz-
kowa, zdecydują o przyszłości 
swoich kandydatów 30 listopa-
da. W pierwszej turze wybo-
rów samorządowych najwyżej WIĘCEJ  2 i 4   
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wspiął się Grzegorz Bene-
dykciński, obecny burmistrz 
Grodziska Mazow ieck iego 
– zgarnął aż 75,96 proc. popar-
cia. Niewiele mniej (72,67 proc. 
głosów) dostał brwinowski 
włodarz Arkadiusz Kosiński. 
Nie obyło się bez niepodzia-
nek. Przykładem Pruszków. 

Wielu komentatorów sądziło, 
że w drugiej turze zobaczymy 
Jana Starzyńskiego i Elżbie-
tę Smolińską. Byłoby to star-
cie prezydent kontra starosta. 
Tymczasem Starzyński zmie-
rzy się z Maksymem Gołosiem.
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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

Wybory samorządowe

Arkadiusz Kosiński
BRWINÓW

Andrzej Kolek
BARANÓW

Grzegorz Benedykciński
GRODZISK MAZOWIECKI

Artur Tusiński
PODKOWA LEŚNA

Janusz Grzyb
NADARZYN

Andrzej Zaręba
RASZYN

Maciej Śliwerski
JAKTORÓW

Elena NiedźwieckaHalina Wawruch

Oni powalczą w drugiej turze

BRWINÓW

72,67 
proc. 

głosów

BARANÓW

67,30 
proc. 

głosów

GRODZISK MAZOWIECKI

75,96 
proc. 

głosów

JAKTORÓW

70,74
proc. 

głosów

NADARZYN

55
proc. 

głosów

PODKOWA LEŚNA

60,73
proc. 

głosów

RASZYN

60,78
proc. 

głosów

Krzysztof Grabka Paweł Rajski

Oni wygrali 
już w pierwszej 
turze wyborów

PRUSZKÓW

Maksym GołośJan Starzyński

PIASTÓW

MICHAŁOWICE

MILANÓWEK

ŻABIA WOLA

43,07 
proc. 

głosów

23,82 
proc. 

głosów

Ewa Borodzicz

21,84 
proc. 

głosów

Grzegorz Szuplewski

26,09 
proc. 

głosów

Krzysztof Grabka

43,81 
proc. 

głosów

18,43 
proc. 

głosów

Wiesława Kwiatkowska

25,51 
proc. 

głosów

Jerzy Wysocki

39,20 
proc. 

głosów

42,14 
proc. 

głosów

39,06 
proc. 

głosów

PRUSZKÓW
W wyborach do rady 
miasta zdecydowanie 
zwyciężyło Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowa, 
które zdobyło 12 
mandatów i bezwzględną 
większość. W powiecie 
czeka nas jeszcze 
polityczna układanka.  

WPruszkowie do 23-osobo-
wej rady z ramienia SPP, zwią-
zanego z prezydentem Janem 
Starzyńskim, dostali się: Mie-
czysław Maliszewski, Krzysz-
tof Biskupski, Adam Majewski, 
Józef Moczuło, Beata Czyżew-
ska, Ryszard Zacharski, Paweł 
Wiśniewski, Eugeniusz Kulpa, 
Karol Chlebiński, Zbigniew 
Habiera, Jacek Rybczyński 
i Krystyna Szydłak. Swoje po-
parcie dla prezydenckiej druży-
ny deklaruje też Olgierd Lewan 
z KWW Mieszkańców Osiedla 
Malichy w Pruszkowie. To ozna-
cza, że SPP może liczyć w radzie 
miasta na 13 szabel, czyli stabil-
ną większość. 

Podział sił w radach miasta i powiatu 
to wskazuje, szczególnie że wy-
bory na prezydenta miasta rów-
nież nie przyniosły tej formacji 
pomyślnego rozstrzygnięcia 
–  jej kandydatka Elżbieta Smo-
lińska przepadła w rywalizacji 
z Janem Starzyńskim i Mak-
symem Gołosiem, osiągając 
dopiero trzecią lokatę. 

Podobnie sytuacja wygląda 
w Radzie Powiatu Pruszkow-
skiego. Zwyciężył PiS i wpro-
wadzi 10 swoich przedstawicieli, 
choć ich dokładny skład osobo-
wy może jeszcze się zmienić. 
Dwoje z wybranych radnych 
startuje w drugich turach wy-
borów na prezydentów i  burmi-
strzów (Maksym Gołoś i Ewa 
Borodzicz). W przypadku po-
wodzenia ich miejsce zajmą ko-
lejni kandydaci z listy. Podobnie 
z mandatem, który przypadł wy-
branemu na nową kadencję wój-
towi Raszyna. 

Platforma Obywatelska stra-
ciła trzech reprezentantów 
w porównaniu z poprzednią ka-
dencją i będzie miała 8 radnych. 
Trzecią i czwartą siłą są Mazo-

Drugą siłą w pruszkowskiej 
radzie będą przedstawiciele 
Prawa i Sprawiedliwości: Paweł 
Zagrajek, Beata Turczyn, Mar-
lena Dratwa-Wacławek, Ewa 
Białoszewska-Szmalec, Maciej 
Roszkowski, Kazimierz Mazur, 
Przemysław Sieciński. Siedmio-
osobowa reprezentacja to lep-
szy wynik tej partii niż cztery 
lata temu. Wówczas PiS roz-
poczynał kadencję z pięcioma 
mandatami, aby na jej zakończe-
nie uszczuplić stan posiadania 
o jednego radnego.  

Zaskakująco słaby wynik osią-
gnęła w Pruszkowie Platforma 
Obywatelska i w tym przypad-
ku można wprost mówić o wy-
borczej porażce. Na początku 
poprzedniej kadencji tę partię 
reprezentowało w radzie sześć 
osób. Obecnie stan posiadania 
PO stopniał o połowę. Przez 
najbliższe cztery lata barwy tej 
partii reprezentować będą: Anna 
Hejnowicz, Wojciech Gawkowski 
i Tomasz Krawczyński. Czy moż-
na już mówić o kryzysie Platfor-
my w Pruszkowie? Wszystko na 

wiecka Wspólnota Samorządowa 
z 5 mandatami i Dobro Wspól-
ne z 4 radnymi.  

Kto ostatecznie stanie za ste-
rami powiatu, o tym dopiero się 
przekonamy. Żadne z ugrupo-
wań nie zdobyło większości 
w 27-osobowej radzie. To ozna-
cza, że konieczne będzie zawar-
cie koalicji. Największe szanse na 
jej stworzenie ma PiS, któremu 
wystarczy wsparcie tylko jed-
nej z konkurencyjnych formacji.  

Wyniki z pozostałych miejsco-
wości i powiatów są dostępne na 
portalu wpr24.pl.  (EL)

TOMASZ 
KUŹMICZ

REGION
Za nami pierwsza tura 
wyborów. I dla ponad 
połowy, czyli dla 
siedmiu gmin z naszego 
regionu (powiat grodziski, 
powiat pruszkowski) 
to koniec wyścigu 
o fotel wójta, burmistrza. 
Mieszkańcy pozostałej 
„piątki” zdecydują 
o przyszłości swoich 
kandydatów 30 listopada.
 

P rzyglądając się wynikom, 
można stwierdzić, że dla 
trzech z 12 włodarzy ubie-

gających się o reelekcję, tegorocz-
ne wybory przypominały niezbyt 
forsowny spacerek. Albo wyjąt-
kowo przewidywalne starcie 
w ringu. Mowa o burmistrzach 
Brwinowa (Arkadiusz Kosiń-
ski) i Grodziska Mazowieckiego 
(Grzegorz Benedykciński) oraz 
o wójcie Jaktorowa (Maciej Śli-
werski). Na każdego z nich oddało 
głosy ponad 70 proc. wyborców. 

Najwyżej wspiął się Grzegorz 
Benedykciński, który pozosta-
wił swoim trzem konkurentom 
zaledwie 24 proc. poparcia do 
podziału. Sam bowiem zgarnął 
aż 75,96 proc. Nieco mniej, bo 
72,67 proc. przy trzech konku-
rentach „wykręcił” Kosiński 
i 70,74 – Śliwerski, z którym 
bój stoczył Grzegorz Połuterko.

Ponadto w pierwszej turze za-
pewnili sobie kolejną kadencję 

Zdobyli oni odpowiednio 26,09 
i 21,84 proc. głosów. 

Zaskoczył również Pruszków. 
Najbardziej wyważeni komen-
tatorzy, którzy oceniali sytuację 
bez niepotrzebnego napinania 
się, za to starannie dobierając 
argumenty, stawiali, że w II turze 
zobaczymy Jana Starzyńskiego 
i Elżbietę Smolińską. Byłoby to 
starcie prezydent kontra staro-
sta. Niestety, gdyby wyłożyć na 
taki przebieg pieniądze, mieli-
byśmy dziurę w domowym bu-
dżecie. Finał wywalczył sobie 
Maksym Gołoś, który mimo że 
nieznany na lokalnym podwórku, 
zdobył 23,82 proc. głosów i 30 li-
stopada stoczy bój ze Starzyń-
skim (dostał 43,07 proc. głosów).

Druga tura czeka również 
Michałowice, Milanówek i Ża-
bią Wolę. 

Były incydenty
Wiele emocji budzi sama Pań-
stwowa Komisja Wyborcza 

włodarze: Nadarzyna – Janusz 
Grzyb; Raszyna – Andrzej Zaręba 
i Baranowa – Andrzej Kolek. Za 
to zmianę warty mamy w Podko-
wie Leśnej, gdzie dotychczasową 
burmistrz Stępień Przygodę za-
stąpi Artur Tusiński.

Nie obyło się bez 
niespodzianek
Piastów z góry skazany był na 
ostrą walkę. Iskry sypały się 
przez całą kadencję, i to zarów-
no podczas posiedzeń rady, jak 
i w dyskusjach toczonych przez 
mieszkańców. W dodatku chęt-
nym wzrokiem na fotel burmi-
strza spoglądało tam aż pięciu 
kandydatów. Kto jednak mógł 
się spodziewać, że w fi nałowym 
starciu nie zobaczymy głównego 
gracza, czyli dotychczasowego 
burmistrza Marka Kubickie-
go. Odpadł w pierwszej turze, 
zostawiając pole dwojgu kon-
kurentów: Grzegorzowi Szu-
plewskiemu i Ewie Borodzicz. 

i opracowany na potrzeby te-
gorocznych wyborów system. 
Od niedzieli codziennie słysze-
liśmy, że już za chwilę będzie 
działać, tymczasem w chwili za-
mykania gazety wciąż nie było 
ofi cjalnie podanych na stronie 
PKW wyników. 

Ale i na lokalnym podwórku 
nie zabrakło akcentów, o któ-
rych chcielibyśmy jak najszyb-
ciej zapomnieć. 

W Brwinowie w jednym z lo-
kali wyborczych jeden z miesz-
kańców chciał zwrócić kartę do 
głosowania, twierdząc, że dostał 
już zakreśloną. Po drugiej stro-
nie barykady mamy inną wersję. 
Członkowie komisji twierdzą, 
że człowiek ten głosował razem 
z żoną i musiał pomieszać karty. 

Również w Brwinowie od-
notowano zlekceważenie ciszy 
wyborczej. A gdzie? – W koś-
ciele. Ksiądz agitował pod-
czas mszy świętej – skarży się 
mieszkanka miasta.

Listę kontrowersyjnych wy-
darzeń dopełnia kosz na śmie-
ci, który zastąpił wypełnioną już 
po brzegi urnę. Był oczywiście 
opieczętowany i owinięty biało-
-czerwoną fl agą. Ale to jednak 
kosz, w związku z czym powsta-
ło pytanie czy komisja w Rybiu 
(gm. Raszyn) nie zdecydowała 
się na krok sprzeczny z ustawą 
o godle, barwach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o pie-
częciach państwowych. 

A jakie atrakcje czekają nas 
podczas drugiej tury wyborów? 
Przekonamy się 30 listopada. 
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Pierwsza tura za nami
Siedem gmin wybrało już swoich włodarzy. 30 listopada wyborcza dogrywka  Siedem gmin wybrało już swoich włodarzy. 30 listopada wyborcza dogrywka  
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

395 PLNNosoba

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY | WIZYTÓWKI 
ULOTKI i wiele więcej... 22 753 79 90

690 244 774
www.alsprint.pl

BEZPOŚREDNIO 
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe na 1 piętrze (13,4m2 i/lub 
27,4m2 i/lub 13,4m2) oraz powierzchnia do indywidualnej aranżacji 
pomieszczeń biurowych według wskazówek przyszłego najemcy  
o łącznej pow. 271m2 (II piętro), położone w nowoczesnym 
kompleksie magazynowo-biurowym w Pruszkowie, w pobliżu Urzędu 
Celnego. Doskonała lokalizacja w pobliżu (1 km) zjazdu z autostrady 
A2. Dojazd komunikacją publiczną!
Dostępna powierzchnia magazynowa (z obsługą).
Teren zamknięty, całodobowa ochrona, parking i plac manewrowy.  

KONTAKT: 
marek.kijewski@mexem.com.pl; tel. 227381280 lub 607402532

ATRAKCYJNA CENA
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Wybory samorządowe

Wybory samorządowe 
pokazały, że PiS zwiększył 
mocno swój elektorat. 
Widać to również 
w naszym regionie. Jak 
Pan ocenia wyniki wybo-
rów do rad gmin i powiatu?
– Wynik wyborczy jest dość cha-
rakterystyczny i ciekawy. PiS 
w ciągu czterech lat w regionie 
zwiększył liczbę wyborców o pa-
rę tysięcy. To jest pewien czyn-
nik ogólnopolski. To jest już chyba 
pewnego rodzaju zmęczenie i ru-
tyna, że PO zawsze wygrywała. 
Okazuje się, że ludzie patrzą ina-
czej. Staramy się, aby w naszych 
szeregach byli ludzie uczciwi. Jest 
to satysfakcja, że taka postawa 
jest zauważalna. Jesteśmy z tego 
wyniku bardzo zadowoleni. Mu-
szę zaznaczyć, że dwa lata temu 
zrobiliśmy wewnętrzne zmiany 
i znacznie przeorganizowaliśmy 
struktury miejskie i powiatowe co 
również przełożyło się na wynik.

Jak ocenia Pan 
ostatnie cztery lata? 
Jakie były dla powiatu?
– W powiecie pruszkowskim i sa-
mym Pruszkowie powinno się 
zaangażować w pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Nie ma 
tu takiej presji. Inne miejscowo-
ści walczą bardzo mocno o środki. 
U nas jest tak, że mamy pienią-
dze, a jak tu dostaniemy „sche-
tynówkę”, a tam inną dotację, 
to jakoś to będzie. Uważam, że 
środki zewnętrzne są superważ-
ne. W powiecie jest ich za mało. 
Pod tym kątem można było zro-
bić więcej. Wszędzie jest wzrost, 

Warto budować zaufanie publiczne

przez samorząd Piastowa. Zresz-
tą: Czy to jest ważne kto prowa-
dzi szkołę? Jeżeli Piastów chce 
nią kierować i dopłaca, to po co 
im zabraniać? Przecież szkoły 
średnie, a szczególnie licea mają 
skupiać młodych i inteligentnych 
ludzi. To mają być nasze „lokal-
ne uniwersytety” dające możli-
wości rozwoju.

Mówiliśmy o zdrowiu, 
oświacie, drogach. 
A komunikacja publiczna?
– Jeżeli nie ma jednego biletu 
w przestrzeni warszawskiej to 

Ze ZDZISŁAWEM SIPIERĄ (PiS), radnym powiatu pruszkowskiego, rozmawia Anna Sołtysiak
jest mnóstwo kobiet i dzieci, 
a z każdym zdrowotnym „dro-
biazgiem” muszą jeździć do 
Warszaw y. Trzeba również 
rozbudować oddział chirurgii. 
Kosztów rozbudowy nie udźwi-
gniemy sami, dlatego musimy 
sięgnąć w tym przypadku po 
środki zewnętrzne. Ale to trze-
ba zrobić. Myślę że większość 
radnych sądzi tak samo. 

Duży nacisk kładziecie
również na drogi. 
W tym na Paszkowiankę, 
choć jest to inwestycja 
marszałka.
– Niezałatwiona sprawa „Pasz-
kowianki" jest porażką wszyst-
kich lokalnych władz. To jest nasz 
teren, my tu mieszkamy, to jest 
droga dla nas i o nią trzeba wal-
czyć. A w przypadku Pruszkowa 
„Paszkowianka” jest swoistą ob-
wodnicą nie tylko dla miasta. Ta 
trasa odciąży układ komunika-
cyjny całego powiatu. Drogi to 
element planowania przestrze-
ni, a to należy do miast i gmin. 
Mam takie poczucie, że dziś plany 
robi się raczej pod istniejące za-
potrzebowanie, a nie pod to, co 
ma się robić w przyszłości. Je-
żeli chodzi o infrastrukturę dro-
gową nie myślimy do przodu. To 
trzeba zmienić. Drogi to układ 
nerwowy każdej miejscowości.

Co z oświatą i palącym 
problemem liceum Zana? 
Jak Pan podchodzi też 
do sprawy prowadzenia 
liceum Mickiewicza 
przez Piastów?

– Nowy gmach Zana buduje-
my kilkanaście lat. Były podję-
te próby przeniesienia placówki 
do zespołu szkół na ul. Gomu-
lińskiego, ale społeczność lo-
kalna nie pozwoliła na ten krok. 
Szkołę trzeba wybudować.

Ta kadencja pod kątem oświa-
ty będzie bardzo trudna. W li-
ceum Kościuszki też trzeba 
przecież dokończyć budowę. 
W przypadku Mickiewicza jest 
to sprawa do załatwienia. To 
w czasie, gdy pełniłem funkcję 
starosty było podpisywane poro-
zumienie o prowadzeniu szkoły 

jednak ważniejszy niż więcej 
mieszkań, więcej dróg, jest po-
mysł na przyszłość. Trudno jest 
w powiecie zbudować drużynę, 
która będzie w stanie wyjść na ze-
wnątrz i iść do ministerstw czy 
marszałka z ważnymi dla nasze-
go regionu pomysłami. Skupiali-
śmy się na rzeczach istotnych, ale 
na szczeblu lokalnym.

W programie 
dla powiatu macie 
Państwo wiele 
inwestycyjnych punktów. 
Jednym z kluczowych 
zadań jest rozbudowa 
Szpitala Powiatowego. 
Czy myślą Państwo 
również o możliwości 
jego przekształcenia?
– Dopóki PiS będzie miał jakiś 
udział w podejmowaniu decy-
zji nigdy nie zgodzimy się na 
komercjalizowanie i prywaty-
zowanie szpitala. To jest coś, co 
jest bezpieczeństwem naszych 
mieszkańców i nie może być ta-
kiej sytuacji, że ułudne pójście 
w komercjalizację da lepsze 
efekty. Przejmować majątek 
publiczny, który jest przecież 
stworzony przez nas wszyst-
kich, tylko dlatego, że  ktoś nie-
udolnie pracował, miał gorsze 
kontrakty albo nie wiadomo 
czemu NFZ mu je ucinał jest 
niedopuszczalną formułą. To 
taka pułapka ustawowa, jak jest 
strata to mamy do wyboru: albo 
ją pokryć albo komercjalizować.

Jeśli chodzi natomiast o pla-
ny rozbudowy szpitala, to trze-
ba pamiętać, że w Pruszkowie 

jest to dla mnie nieporozumie-
nie. Razem z gminami i War-
szawą trzeba to naprawić. Nie 
może być tak, że ludzie muszą 
kupować po dwa trzy bilety 
i kombinować, który bilet jest 
na co. Władze muszą załatwiać 
sprawy, bo ludzi nie interesuje 
co jest czyją kompetencją. Oni 
chcą mieć rozwiązany problem, 
a nie jest on rozwiązany w po-
wiecie od lat. 

Układ sił wciąż jest 
niejasny, bo 10 mandatów 
to jednak nie większość 
w radzie. Jaki scenariusz 
przewidujecie?
– Wszystkie rozmowy prowadzo-
ne przez radnych są nieofi cjalne. 
Niebawem rozpoczniemy formal-
ne rozmowy  i mam nadzieję, że 
wszyscy przyjmą od nas zapro-
szenie. Będziemy się zapoznawać 
z poglądami jak widzą powiat, 
konstytuowanie się władz. 

Jest szansa na 
koalicję także z PO?
– Wszystkim należy się rozmo-
wa, dlatego że każdy z nas został 
wybrany przez swoich wyborców. 

PiS ma zakusy 
na fotel starosty?
– Uważam że skoro ten wynik 
nie jest złym wynikiem, a jed-
nym z lepszych, to jest jakąś prze-
pustką. Jak to dalej się przełoży? 
Wszystko się rozstrzygnie w naj-
bliższych dniach. Mam nadzie-
ję, że demokracja będzie miała 
tu pierwszeństwo przed różny-
mi kalkulacjami. 
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Ciekawa sytuacja 
pojawiła się w wyniku 
wyborów do rady powiatu 
grodziskiego. Znamy 
werdykt wyborców, ale 
nie znamy zwycięzcy. 
Wszystko przez to, że aż 
trzy komitety wyborcze 
uzyskały identyczną 
liczbę mandatów. 

P o sześciu reprezentan-
tów w radzie powiatu 
grodziskiego będą mieć 

Platforma Obywatelska, Prawo 
i Sprawiedliwość oraz Ziemia 
Grodziska. Trzech radnych wpro-
wadzi Wspólny Powiat Grodziski. 
To jednak za mało, aby stać się ję-
zyczkiem u wagi. Aby mieć więk-
szość w 21-osobowym gremium 
potrzeba przynajmniej 11 szabel. 
W tym celu do porozumienia 

Gdzie zwycięzcy wzięli wszystko, a gdzie nie
może być decyzja o wparciu jed-
nego z tych obozów przez trzecią 
siłę – komitet Nowa Perspektywa 
Gminy Jaktorów (dwa mandaty).

Baranów został „wzięty” przez 
komitet Razem dla Gminy Ba-
ranów z wynikiem 13 mandatów 
na 15 możliwych. Dwoje opozy-
cyjnych radnych wprowadziła 
Gmina Otwarta Na Przyszłość. 
Wiesław Świderski. 

W Michałowicach większość 
stanowić będą radni komitetu 
Przyszłość Gminy z ośmioma 
mandatami. Pozostałe miejsca 
przypadły Wiernym Mieszkań-
com (2 radnych), Naszym Re-
gułom (1), Wspólnej Gminie (1), 
Solidarnej Gminie (1) i Platfor-
mie Obywatelskiej (2).  

Największą liczbę manda-
tów w Podkowie Leśnej wywal-
czyli kandydaci Mieszkańców 
dla Podkowy i z 12 mandatami 

Ilu swoich przedstawicieli wprowadziły do rad poszczególne komitety i gdzie czeka nas polityczna układanka  
Brwinowa, który reelekcję ma 
już w kieszeni. W radzie miasta 
znajdzie się aż 14 członków jego 
komitetu „Dobro Wspólne”.  To 
wystarczająca liczba mandatów, 
aby samodzielnie rządzić i nie 
oglądać się na opozycję. A sta-
nowić ją będą trzej radni Razem 
Dla Rozwoju Otrębus i Kań, po 
jednym przedstawicielu mają ko-
mitety: Osiedle Sochaczewska, 
KWW Marka Winiarskiego, 
Wspólnota Samorządowa Gmi-
ny oraz Prawo i Sprawiedliwość. 

Stabilną większość udało się 
wyłonić także w Milanówku. 
Choć burmistrz Jerzy Wysocki 
nie może być jeszcze pewien ko-
lejnej kadencji, to powodem do 
jego zadowolenia jest podział 
mandatów w miejskiej radzie. 
Stowarzyszenie Porozumienie 
Samorządowe „Milanówek – 
Dziś i Jutro” do 15-osobowego 

gremium wprowadzi 10 człon-
ków.  Po jednym reprezentancie 
będą miały komitety: Wiesła-
wy Kwiatkowskiej – Decyduje-
my Razem, Waldemara Parola 
i Praworządny Milanówek. Dwa 
mandaty uzyskał komitet Razem 
dla Milanówka. 

Największy sukces w Żabiej 
Woli odniósł komitet Nasza 
Gmina Wspólna Sprawa, któ-
ry w 15-osobowej radzie będzie 
miał 12 reprezentantów.  Opozy-
cję stanowić będą radna Prawa 
i Sprawiedliwości i dwóch przed-
stawicieli komitetu Żabia Wola 
– Nasza Wola. 

W Jaktorowie o włos zwy-
ciężył komitet Wydmy Między-
borskie. Zdobywając siedem 
mandatów wyprzedził Porozu-
mienie Samorządowe Jaktorów, 
które uzyskało sześć miejsc. Decy-
dująca dla kształtu przyszłej rady 

będą musiały dojść dwa z naj-
większych komitetów. 

Ze zdecydowanego i to podwój-
nego zwycięstwa w Grodzisku 
Mazowieckim może cieszyć się za 
to burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński. Nie dość, że w pierwszej 
turze pokonał kontrkandydatów, 
to jeszcze udało mu się wprowa-
dzić do rady miasta aż 16 człon-
ków swojego komitetu. Ziemia 
Grodziska ma więc niezagrożo-
ną większość w 21-osobowej ra-
dzie. W mocno zdziesiątkowanej 
opozycji znajdą się cztery komi-
tety: Prawy Grodzisk (1 radny), 
Stowarzyszenie Samorządo-
we Grodziszczanie (2 radnych), 
KWW Niezależni (1 radny) oraz 
KWW Niezależnych Kandyda-
tów Nasz Grodzisk (1 radny). 

Podobny do grodziskiego suk-
ces ma na koncie także Arkadiusz 
Kosiński, urzędujący burmistrz 

stanowią większość. Pozosta-
łe miejsca przypadły trzem re-
prezentantom Miasta Ogrodu 
i jednemu członkowi Autentycz-
nie Niezależnych. 

Mieszkańcy Piastowa też wy-
łonili większość. 12 mandatów 
zgarnął Nasz Piastów Wspólnota 
Samorządowa. Sześciu radnych 
wprowadzi Prawo i Sprawie-
dliwość, po jednym: Piastów 
– Nasza Ojczyzna, Platforma 
Obywatelska i komitet Rafa-
ła Nowakowskiego.

Raszyn zdominowany zo-
stał przez PiS, które zgarnęło
18 mandatów. Dwa przypadły 
PO, jeden Raszynowi Razem.   

W Nadarzynie większość 
stanowić będzie 9 radnych 
z komitetu Ponad Podziałami.
W opozycji znajdzie się 6 przed-
stawicieli Zielonej Gminy-Na-
szego Domu.  (EL) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska doczekali się 
pierwszego kroku w sprawie prze-
budowy ul. Okrężnej. To jedna z naj-
dłuższych ulic w mieście, wyłożona 
betonowymi płytami, które lata 
świetności dawno mają za sobą. Co 
więcej, ulica jest zalewana nawet 
podczas niewielkich opadów. Ale 

pojawiło się światełko w tunelu. Ma-
gistrat ogłosił przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę Okrężnej wraz ze skrzy-
żowaniami z ul. Królewską i ul. Mazo-
wiecką oraz drogami poprzecznymi 
i przejściem przez tory WKD. Jednak 
mieszkańców najbardziej interesuje 

Drgnęło w sprawie 
modernizacji Okrężnej

kiedy mogą ruszyć prace w terenie. 
– Wczesną wiosną. Oczywiście za-
leży to od pogody. Modernizacja 
ulicy rozpocznie się od wykonania 
kanalizacji deszczowej. Potem roz-
poczną się prace nad przebudową 
nawierzchni – odpowiada Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska. (TK)
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BRWINÓW
Na pograniczu Pruszkowa 
i Brwinowa ma powstać 
kompostownia. – To nie 
będzie uciążliwy zakład 
– uspokajają władze 
brwinowskiej gminy.

O twarcie nowego przed-
szkola, remont biblio-
teki, pozyskanie dota-

cji na przebudowę ważnej dro-
gi – to osiągnięcia, którymi 
okoliczni włodarze lubią się 
chwalić. I trudno się dziwić, bo 
takie inwestycje są potrzebne, 
a niekiedy długo wyczekiwa-
ne. Gorzej bywa z informacjami 
o przedsięwzięciach, które mo-
gą przysporzyć „kłopotu”. Te, 
jak twierdzą złośliwi, niezbyt 
chętnie są reklamowane.

O co chodzi? O plany budowy 
kompostowni we wsi Moszna. In-
formacji o tym przedsięwzięciu 
próżno szukać na urzędowej stro-
nie Brwinowa. No chyba, że ktoś 
zagłębia się w takie dokumenty 
jak Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny gminy przechodząc pozycja po 
pozycji. A według zapisów WPI 
gmina już w przyszłym roku chce 
na przygotowanie dokumenta-
cji projektowej dla kompostowni 
i oczyszczalni ścieków przezna-
czyć 300 tys. zł. To nie wszystko. 

Kompostownia, ale nie przemysłowa

w Brwinowie się nie pojawi. Je-
go budowa pochłonęłaby bowiem 
kilkanaście milionów złotych. 
– Oczyszczalnia to pomysł moje-
go poprzednika. Za pieniądze na 
oczyszczalnię możemy wybudo-
wać szkoły, przedszkola czy drogi. 
To ważniejsze potrzeby – mówi  
Arkadiusz Kosiński. – Udało 
nam się dojść do porozumienia 
z MPWiK i to do nich trafi ą ście-
ki z Brwinowa. Zwłaszcza, że ich 
oczyszczalnia jest tuż obok tere-
nu, na którym planujemy kom-
postownię – dodaje burmistrz. 

Obiekt w Mosznej ma służyć tylko gminie. Budowa kompostowni jest planowana na lata 2019 – 2020

przyjmowane liście czy skoszo-
na trawa od mieszkańców. Kom-
postownia zostanie stworzona 
głównie na potrzeby brwinow-
skich szkół, przedszkoli, boisk 
czy parków  – wyjaśnia burmistrz. 

Według Kosińskiego budowa 
własnej kompostowni ma rozwią-
zać problem związany z opłatami 
jakie gmina ponosi przy oddawa-
niu zgrabionych liści i skoszonej 
trawy oraz zakupem nawozów 
czy ziemi stosowanej m.in. przy 
nasadzeniach. Burmistrz: – To 
będzie niewielki zakład, podległy 

referatowi ochrony środowiska. 
Ruch związany z dostawą liści czy 
odbiorem ziemi nie będzie duży, 
a mieszkańcy nawet nie powin-
ni go odczuć.

Kiedy można się spodziewać 
budowy kompostowni? – W przy-
szłym roku chcemy wykonać do-
kumentację projektową. Budowę 
zaplanowaliśmy na lata 2019 
– 2020. Liczymy, że uda nam się 
uzyskać dofi nansowanie na ten 
cel – mówi Kosiński.

A co z planami budowy oczysz-
czalni ścieków? Taki obiekt 

A
ER

O
N

A
U

TA
.P

LBrwinów pozyskał też grunty, na 
których powstać ma kompostow-
nia. Tereny potrzebne pod inwe-
stycję gmina otrzymała w formie 
darowizny od Skarbu Państwa.

Wydawać by się mogło, że bu-
dowa kompostowni w Brwinowie 
to pieśń dalekiej przyszłości. Nic 
bardziej mylnego. Zgodnie z zapi-
sami, jeśli na przekazanych tere-
nach w ciągu najbliższych pięciu 

 Kompostownia powstanie w sąsiedztwie pruszkowskiej oczyszczalni

– W przyszłym roku 
chcemy wykonać 
dokumentację 
projektową – mówi 
Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa 

lat nie powstaną kompostownia 
i oczyszczalnia ścieków, to gmi-
na grunty będzie musiała staro-
stwu zwrócić. Kompostownia 
ma powstać prawie po sąsiedz-
ku z oczyszczalnią ścieków dzia-
łającą w Pruszkowie.

O komentarz w tej sprawie po-
prosiliśmy Arkadiusza Kosińskie-
go, burmistrza Brwinowa. – Nie 
będzie to kompostownia przemy-
słowa. Takiej instalacji w naszej 
gminie nawet nie chcemy. Na-
sza kompostownia będzie służyć 
tylko naszej gminie. Nie będą tu 

Nielegalna 
drukarnia  
PIASTÓW
Zlikwidowano 
nielegalną drukarnię 
na terenie Piastowa. 
Zatrzymano 15 osób.  

Akcję przeprowadzili wspólnie 
policjanci CBŚ z Wrocławia, 
agenci Wywiadu Skarbowe-
go i funkcjonariusze Służby 
Celnej. Do nielegalnej dru-
karni wkroczyli w momencie, 
gdy trwała tam produkcja pod-
rabianych opakowań alkoho-
lu, papierosów i kosmetyków 
z zastrzeżonymi znakami. Za-
trzymani wpadli więc na gorą-
cym uczynku.

Zabezpieczono siedem ma-
szyn drukarskich o wartości 
1,5 mln zł. To jednak nie robi wra-
żenia w porównaniu do strat, 
jakie w wyniku „działalno-
ści” przestępców mógł ponieść 
skarb państwa. Chodzi o kwo-
tę minimum 103 mln. zł.  Na 
miejscu znaleziono 400 tys. go-
towych opakowań z zastrzeżo-
nymi znakami. Właścicielowi 
nielegalnej drukarni przedsta-
wiono (na razie) zarzuty z art. 
305 Prawa własności prze-
mysłowej dotyczącego ozna-
czania towarów podrobionym 
znakiem towarowym w celu 
wprowadzenia do obrotu. 

Kim są zatrzymani? – W tej 
chwili nie mogę udzielać takich 
informacji. Czynności jeszcze 
trwają – powiedział „na gorą-
co” Paweł Petrykowski z dol-
nośląskiej policji.  (EL) 

Obiekt w Mosznej ma służyć tylko gminie. Budowa kompostowni jest planowana na lata 2019 – 2020

Rozmowy w sprawie tunelu na Gąsinie
PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa są po 
kolejnych rozmowach 
z przedstawicielami PKP 
PLK w sprawie budowy 
tunelu na Gąsinie. Obie 
strony porozumiały 
się co do podziału 
obowiązków. 

W zeszłym tygodniu pruszkowski 
magistrat poinformował miesz-
kańców, że w piątek, 14 listopa-
da prezydent miasta spotka się 
z prezesem PKP PLK Wojcie-
chem Folejewskim, by sfi nalizo-
wać sprawy związane z budową 
tunelu łączącego oddzielone to-
rami ulice Błońską i Działkową.

I na tym się skończyło, bo za-
rząd spółki zobligował władze 

miasta do wstrzymania się 
z upublicznieniem ustaleń te-
go spotkania. Przez kilka dni 
obie strony były nieugięte. Wi-
ceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela zapewniał, że 
nie widzi powodu, by cokolwiek 
trzymać w tajemnicy, ale jedno-
cześnie powołał się na zobowią-
zanie wobec PKP. Z kolei druga 
strona pokazała się jako mistrz 
zwięzłości i na szereg pytań 

odpowiedziała krótko: – Usta-
lamy z samorządem Pruszkowa 
szczegóły techniczne i fi nanso-
we tego przedsięwzięcia – twier-
dził Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
PKP PLK.

Po tygodniu po raz kolejny za-
pukaliśmy do drzwi pruszkow-
skiego magistratu. – Mamy już 
zielone światło – usłyszeliśmy 
w odpowiedzi. – Miasto zobo-
wiązuje się do sfi nansowania 
dokumentacji, regulacji stanu 
prawnego gruntów i utrzyma-
nia obiektu, kiedy już będzie 
gotowy – powiedział wicepre-
zydent Kurzela.

Treść umowy ma wylądować 
na biurku prezydenta Pruszko-
wa w przyszłym tygodniu. Potem 
będzie czas na jej analizę.  (TK)
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Ulica Reymonta w Grodzisku przej-
dzie kompleksową modernizację. 
Urząd do 3 grudnia czeka na oferty. 
Ten, kto stanie do przetargu, a w do-
datku przedstawi najlepszą propozy-
cję, będzie miał 240 dni od podpisania 
umowy na „ucywilizowanie” ul. Rey-
monta. A właściwie nawet mniej 

czasu, musi bowiem wziąć pod uwa-
gę około miesięczny okres oczeki-
wania na wprowadzenie i zarejestro-
wanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. W związku z tym ro-
boty budowlane powinny być zakoń-
czone odpowiednio wcześniej. Wy-
konawca zobowiąże się do pozosta-

Ulica Reymonta pójdzie 
do kompleksowej przebudowy

wienia po sobie blisko 3,9 tys. mkw. 
nawierzchni wybrukowanej betono-
wą kostką. Zrobi krawężniki, obrzeża 
betonowe, oznakowanie. Zamówie-
nie obejmuje również budowę ka-
nalizacji deszczowej i oświetlenia
 (w sumie w ulicy ma się pojawić 
13 słupów oświetleniowych). (TK)

Piątek, 21 Listopada 2014
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GRODZISK MAZOWIECKI
Szpital Zachodni 
w Grodzisku wyróżniono 
w prestiżowym rankingu 
Centrum Monitorowania 
Jakości i dziennika 
„Rzeczpospolita”. 
Zajął pierwsze 
miejsce na Mazowszu 
w kategorii 
„Bezpieczny szpital”.

Grodziska lecznica co ro-
ku bierze udział w an-
kiecie przygotowanej 

przez CMJ i „Rzeczpospolitą” 
i już od wielu lat jest bardzo 
dobrze oceniana. Udział w ba-
daniu jest dobrowolny, a jego 
wyniki są ważnym i wiarygod-
nym punktem wyjścia dla oce-
ny jakości świadczonych usług. 
Dla każdego wyróżnionego szpi-
tala jest to wielkie osiągnięcie. 
Dla Szpitala Zachodniego to już 
niemal rutyna. Pierwsze miej-
sce na Mazowszu w kategorii 

Szpital Zachodni wyróżniony 
Grodziska lecznica zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu w kategorii „Bezpieczny szpital”

i zakażeń szpitalnych, skutecz-
ność podjętych resuscytacji, pro-
wadzimy analizę przyczyn zgo-
nów, długich pobytów itd. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie ocenić 
skuteczność naszych działań 
i w razie potrzeby podjąć środki 
zaradcze – mówi Krystyna Płu-
kis, dyrektor grodziskiego szpi-
tala. – Chętnie poddajemy się 
ocenie, sprawdzamy nasze wyniki 
i porównujemy je z innymi lecz-
nicami w Polsce. To działa na nas 
motywująco – dodaje.

Renoma grodziskiego szpita-
la sprawia, że ściągają do niego 

„Bezpieczny Szpital” placówka za
jęła po raz ósmy.

– Najważniejsze jest to, że pa-
cjenci mogą czuć się u nas bez-

pacjenci z całej Polski. To jed-
nocześnie powód do dumy, jak 
i, niestety, do zmartwień. Za 
większą liczbą pacjentów nie 
idą bowiem dodatkowe pie-
niądze. – Jest nam przykro, że 
mimo wielu osiągnięć potwier-
dzonych certyfi katami i mimo 
ciężkiej pracy całego zespołu, 
nie możemy liczyć na dodatko-
we wsparcie Narodowego Fun-
duszu Zdrowia i Ministerstwa 
Zdrowia – mówi dyrektor Płu-
kis. – Wielokrotnie słyszeliśmy 
zapewnienia, że dla placówek, 
które zapewniają świadczenia na 
najwyższym poziomie, zostaną 
zabezpieczone dodatkowe środ-
ki. Niestety, skończyło się tylko 
na słowach – wyjaśnia.

W tej sytuacji, jak przyznaje
dyrektor grodziskiej lecznicy, 
nie wiadomo czy szpital będzie 
się starał o kolejne certyfikaty 
i zaświadczenia jakości. Dyrektor 
Płukis: – Każde tego typu przed-
sięwzięcie to dodatkowe koszty, 
a nic nie wskazuje, aby mogły one 
poprawić sytuację szpitala. I nie-
stety, mówię to z wielkim żalem. 
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Grodziska lecznica zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu w kategorii „Bezpieczny szpital”

Renoma grodziskiego 
szpitala sprawia, że 
ściągają do niego 
pacjenci z całej Polski

piecznie. Na bieżąco monitoru-
jemy takie sprawy jak występo-
wanie zdarzeń niepożądanych 

FOTOMIGAWKA

 – Mamy starszego sąsiada, któremu prawdopodobnie coś się 
stało. Właśnie policjanci wchodzą do niego na piąte piętro po 
drabinie – relacjonowała na bieżąco mieszkanka pruszkowskiej 
ulicy Powstańców. Co się stało? Lokator budynku, wchodząc 
po schodach, usłyszał dochodzące zza drzwi jęczenie. Sądząc, 
że starszy człowiek potrzebuje pomocy, wezwał odpowiednie 
służby. Najpierw na miejscu zjawiły się policja i straż pożarna. 
– Policjanci poprosili nas o udostępnienie drabiny, by mogli 
dostać się do mieszkania i sprawdzić, co się tam naprawdę dzieje 
– mówi Karol Kroć, rzecznik pruszkowskiej straży pożarnej. Po 
chwili dojechała karetka. – Okazało się, że 88-letni mężczyzna 
jest znanym już w okolicy zbieraczem. Jego mieszkanie jest 
niemal całkowicie wypełnione różnymi rzeczami. Ma też sądowy 
nakaz leczenia. Co prawda dotyczy on o kilka dni późniejszego 
terminu, ale ze względu na to, że nie ma nikogo, kto mógłby 
się nim zająć, od razu został przetransportowany do szpitala 
psychiatrycznego w Tworkach – opowiada Aleksander Hepner, 
rzecznik Falck Medycyna.  (TK) 

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

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

Gminne obchody Dnia Niepodległości
11 listopada 2014 r., w przepełnionym kościele pw. WNMP w Michałowicach, jak co roku, odbyła się gminna uroczystość obchodów Święta 
Niepodległości. Rozpoczęła się ona mszą św. za ojczyznę. Po niej  odbył się koncert w wykonaniu artystów Piwnicy Pod Baranami oraz piknik 
patriotyczny. W uroczystościach wziął  udział wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.  

Mszę świętą odprawił ks. pro-
boszcz parafi i Michałowice-
-Opacz Marek Małkiewicz. 

– O tę wolność wewnętrzną i państwową 
trzeba dbać, byśmy znowu nie pogrążyli 
się w ciemnościach niewoli – powiedział 
ks. Małkiewicz w kazaniu. – Dbajmy o to 
wielkie dobro, któremu na imię ojczyzna.

 Wartę honorową przy ołtarzu pełni-
li harcerze ze Szczepu Harcerskich Dru-
żyn Trzynastych.

 Po mszy odbył się występ krakow-
skiego kabaretu Piwnica Pod Barana-
mi. To widowisko literacko-muzyczne, 
które rozpoczęło się od wieszczych słów 
„Promethidiona” C.K. Norwida, najlepiej 
określają słowa: ORYGINALNY i LE-
GENDA. Nawet wtedy, gdy artyści wy-
konywali „patriotyczne standardy”, jak 
np. „O mój rozmarynie” czy „Rozkwitały 
pąki białych róż”, przedstawiali te i tego 
rodzaju utwory, ukazując ich głęboką li-
teracką i muzyczną – historyczną praw-
dę; czym za każdym razem zaskakiwali 
publiczność. Czynili to niekoniecznie 
wchodząc na koturny powagi. Z klasyki 
wydobyli np., mimo wszystko nieco za-
pomniany, wiersz na ludową nutę Kor-
nela Makuszyńskiego „Ej dziewczyno, ej 
niebogo” (jakieś wojsko pędzi drogą) czy 
wykonywali współczesne, w tym własne 
utwory: piosenki, poezję. Bard, Leszek 

Wójtowicz, akompaniując na gitarze, za-
śpiewał swojego autorstwa piosenkę-le-
gendę, należącą do tych utworów, które 
obaliły ustrój, przynosząc niepodległość:  
„Moja litania”. Na zakończenie cały ze-
spół wykonał sztandarowy, piękny utwór 
Piwnicy Pod Baranami – „Dezyderata”. 

 Po mszy i występie artystów, na dzie-
dzińcu kościoła odbył się patriotyczny 
piknik, z autentyczną wojskową grochów-
ką uwarzoną tradycyjnie przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Nowej Wsi. Jak 
co roku lokalni przedsiębiorcy zapew-
nili do niej bułki oraz poczęstowa-
li przepysznym patriotycznym tortem 

i słodkościami. Przy grillach (skwier-
cząca oraz pachnąca kiełbaska i kaszan-
ka) przez wiele godzin stali społecznicy 
z Opaczy-Kolonii oraz Michałowic Wsi.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka podziękował wszystkim za licz-
ny udział w patriotycznych obchodach. 
– Na uroczystościach Święta Niepod-
ległości w kościele w Michałowicach 
spotykamy się od lat i za każdym razem 
udowadniamy, że patriotyzm w naszych 
sercach tkwi głęboko.- dodał na zakoń-
czenie.  Słowa podziękowania skierował 
także do sponsorów pikniku, a  także wo-
lontariuszy - za ich pracę. 

PRZED GMINNYMI 
UROCZYSTOŚCIAMI
Gminne obchody 96. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
poprzedziły dwie krótkie uroczysto-
ści, w których wziął udział wójt gminy 
Krzysztof Grabka.

W Opaczy Małej ks. Marek Małkie-
wicz, proboszcz parafi i Michałowice-
-Opacz poświęcił, oddając w ten sposób 
oficjalnie do użytku – po renowacji  
– niemal stuletnią kapliczkę, przenie-
sioną na nowe miejsce (na poprzednim 
trwa budowa Południowej Obwodni-
cy Warszawy).

 W Michałowicach natomiast zosta-
ły odsłonięte i poświęcone tablice pa-
miątkowe, umieszczone na polnych 
kamieniach; przy rondach im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego oraz imienia 
żołnierza rotmistrza, mieszkańca Mi-
chałowic – Kapitana Henryka Łagodz-
kiego. W uroczystości ich odsłonięcia 
wzięły udział wnuczka rtm. Pileckiego 
– Małgorzata Kosior oraz wnuczka Hen-
ryka Łagodzkiego – Dorota Łagodzka. 
Przy tablicach wartę honorową pełnili 
harcerze ze Szczepu Harcerskich Dru-
żyn Trzynastych, szczepu działającego 
przy Zespole Szkół w Michałowicach.
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PRUSZKÓW
Pruszkowscy policjanci z wydzia-
łu do walki z przestępczością 
przeciwko mieniu poszukują męż-
czyzny, za którym sądy w War-
szawie wydały listy gończe 
w celu zatrzymania go i osadze-
nia w areszcie śledczym. Michał 
Rolak jest ścigany za kradzieże 

z włamaniem i przestępstwa nar-
kotykowe. Może posługiwać się 
fałszywymi danymi. Rysopis po-
szukiwanego listami gończymi: 
wzrost: 176 – 180 centymetrów; 
waga: 70-80 kilogramów; szczu-
pła budowa ciała; włosy kolo-
ru ciemny blond. Ktokolwiek zna 

Policja poszukuje mężczyzny, 
za którym wydano listy gończe

miejsce pobytu poszukiwanego 
mężczyzny proszony jest o kon-
takt z Komendą Powiatową Po-
licji w Pruszkowie przy ulicy 
Kraszewskiego 8 lub pod nume-
rem telefonu (22) 60 46 213, 
(22) 60 46 260, 997, 112 lub z naj-
bliższą jednostką policji. (TK)

Wiadomości Piątek, 21 Listopada 2014

REKLAMA
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pub KAMIENICA

KIERMASZ 

pod Honorowym Patronatem 
 Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego .

ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie, Hala Znicz
kontakt: eventydtm@gmail.com, tel. 535 33 30 34
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biżuteria, rękodzieła, dekoracje do wnętrz, 
kosmetyki, ozdoby, wypieki, przysmaki 

i wiele innych!
+ kącik niespodzianek dla dzieci!

11:00 - 16:00 wstep wolny!,

zapraszamy na

14 grudnia 
 (niedziela) 

PRUSZKÓW
Szkoła Podstawowa 
nr 10 na pruszkowskim 
Gąsinie zmieni się 
w kompleks oświatowy. 
Projekt rozbudowy 
placówki chcą 
przygotować dwie fi rmy.

W Pr uszkow ie prz yby wa 
osiedli mieszkaniowych, do 
których sprowadzają młode 
rodziny z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 
Ten boom na „mieszkaniów-
kę” odczuwalny jest zwłaszcza 
na Bąkach i Gąsinie. Niestety, 
baza oświatowa nie jest tam 
zbyt imponująca. Ma się to 
zmienić. Pruszkowski magi-
strat planuje budowę nowo-
czesnego kompleksu oświato-
wego na Bąkach. 

Podobna inwestycja szykuje 
się na Gąsinie. Chodzi o szko-
łę przy ul. Pływackiej. Zosta-
nie rozbudowana i przekształci 
się w kompleks składający się 
z przedszkola (dla 100 malu-
chów), podstawówki dla 350 
i gimnazjum dla 500 uczniów. 
Nim jednak to się stanie, ko-
nieczne jest przygotowanie 
dokumentacji projektowej. 
Do przetargu zgłosiły się fi r-
my: EMBI Architektura oraz 
Architekt Radosław Guzowski. 
Jak podaje pruszkowski magi-
strat propozycje cenowe oferen-
tów są mocno zbliżone.

O tym, która z firm wyko-
na projekt zadecyduje komisja 
przetargowa. Wybrany wyko-
nawca będzie miał osiem mie-
sięcy na przygotowanie wyma-
ganej dokumentacji.  (AS) 

Koncepcje na rozbudowę
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Dwa wielkie miejsca 
rozrywki miały 
rozsławić nasz region 
nie tylko w Polsce, 
ale i całej Europie. 
Jednak na terenie tych 
inwestycji próżno szukać 
robotników. Na razie 
hula tam tylko wiatr...

Wiadomości o tym, że 
w naszym regionie 
powstaną ogromne 

miejsca rozrywki zelektryzowa-
ła wszystkich. Szumne medial-
ne informacje najpierw o walce 
między Złotokłosem a Grodzi-
skiem Mazowieckim, gdzie miał 
powstać park rozrywki, a póź-
niej wieść o planach budowy 
ogromnego aquaparku pod Msz-
czonowem przyspieszały bicie 
serca. Tak wielkie inwestycje 
miały się stać bowiem istotną 
szansą dla rozwoju poszczegól-
nych gmin, nie tylko wizerunko-
wego ale i infrastrukturalnego. 

Jednak już przy zapowie-
dziach tych inwestycji wiele 
osób studziło emocje, podkre-
ślając, że w prezentowane pla-
ny nie do końca można wierzyć. 
Nie przekonały ich spotkania, 
imprezy, wykupy gruntów, a na-
wet symboliczne wbicie łopa-
ty. Czyżby sceptycy mieli w tym 
przypadku rację?

Robotników nie widać, hula wiatr...
Co z planami budowy wielkich miejsc rozrywki w Grodzisku Mazowieckim i Mszczonowie?

zamiar przyjąć pierwszych go-
ści – mówiła w czerwcu Joan-
na Kotłowska, dyrektor relacji 
inwestorskich Global City Hol-
dings. – To będzie pierwszy 
etap Park of Poland, a w mię-
dzyczasie będziemy przygoto-
wywać kolejne etapy. Co już 
zaczęliśmy robić – dodawała. 

Natomiast strona interneto-
wa Adwenture World Warsaw 
zamarła w połowie ubiegłego 
roku. Zlikwidowano biuro, któ-
re miało znaleźć się już na tere-
nie inwestycji. AWW miało być 
nie tylko miejscem rozrywki, ale 
i szansą na pracę dla setek ludzi 
z okolicznych miejscowości. Nic 
nie zapowiada, by plany budowy 

parku rozrywki reaktywowano. 
AWW okaże się klapą?

A co z „konkurencyjnym” 
aquapark iem pod Mszczo-
nowem? Jeszcze w tym roku 
przedstawiciele Global City 
Holdings, które ma budować 
Park of Poland informowa-
li, że pierwsze roboty ruszą 
w lutym 2015 r. Zgodnie z za-
powiedziami Joanny Kotłow-
skiej z GCH projekt pierwszej 
z trzech stref aquaparku miał 
być gotow y w listopad zie. 
Chcieliśmy zapytać jak przebie-
gają prace projektowe, jednak 
jej telefon przez kilka dni nie 
odpowiadał. Czy to zwiastun 
czegoś niedobrego?  

Jako pierwsi z marzeniami 
musieli pożegnać się mieszkań-
cy Złotokłosu. Holenderska 
spółka Las Palm przygotowu-
jąca się do budowy parku roz-
ry wki zastanawiała się nad 
lokalizacją swojej inwestycji 
w Złotokłosie lub w Grodzi-
sku Mazowieckim. Wygrała 
druga z tych gmin, tam mia-
ło (ma?) powstać Adventure 
World Warsaw. 
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Zgodnie 
z zapowiedziami 
projekt pierwszej 
z trzech stref 
aquaparku 
w Mszczonowie 
miał być gotowy 
w listopadzie

W międzyczasie pojawiły 
się informacje o planach bu-
dowy aquaparku w Mszczo-
nowie. Park of Poland chce 
wybudować Global City Hol-
dings, który jest właścicielem 
sieci kin Cinema City. Kilka 
miesięcy temu fi rma podkre-
ślała, że aquapark potworzy 
swoje podwoje w 2016 roku. – 
W październiku 2016 r. mamy 

Dziecko zatrute czadem
GRODZISK MAZOWIECKI
W budynku przy 
ul. Krasińskiego 
w Grodzisku doszło 
do groźnego zdarzenia 
– dwutlenkiem węgla 
zatruła się 11-letnia 
dziewczynka. 

Zgłoszenie 18 listopada wieczo-
rem przyjęli strażacy z Komen-
dy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim. Na 
miejscu pojawiły się też policja 
i służby medyczne. – W budynku 
przebywało sześć osób dorosłych 
i pięcioro dzieci. Poszkodowana 
dziewczynka zatruła się dwu-
tlenkiem węgla gdy przebywała 
w łazience, gdzie znajdował się 
piecyk do podgrzewania wody 
– powiedział Krzysztof Tryni-
szewski, rzecznik prasowy gro-
dziskiej straży. Jak zapewniał, 
pozostałym osobom nic się nie 
stało. – Największe stężenie 
dwutlenku węgla było właśnie 
w tym pomieszczeniu. W innych 
pomiar gazu nie zagrażał życiu 
i zdrowiu. Mimo to przy użyciu 
specjalnego urządzenia przeba-
daliśmy wszystkich, którzy prze-
bywali w budynku. Na szczęście 

okazało się, że nic im nie zagra-
ża – dodaje Tryniszewski. 

Poszkodowanej dziewczyn-
ce pomocy udzielili ratownicy 
medyczni i dziecko odzyskało 
przytomność jeszcze przed od-
wiezieniem do szpitala. 

Jak chronić się przed zatru-
ciem dwutlenkiem węgla? – To 
niezwykle podstępny zabójca. 
Gaz jest bezbarwny i bezwonny. 
Najprostszym sposobem, aby 
uniknąć najgorszego scenariu-
sza, jest zainstalowanie specjal-
nego czujnika – radzi rzecznik 
straży pożarnej. Należy też dbać 
o odpowiednią sprawność insta-
lacji grzewczych, wentylacyj-
nych i kominowych, regularnie 
przeprowadzać ich przeglądy. 
Często spotykanym błędem 
jest zatykanie lub zaklejanie 
kratek wentylacyjnych. – Nie 
wolno tego robić. Pomieszcze-
nie, gdzie znajduje się piec mu-
si być odpowiednio wietrzone. 
Ze wstępnych informacji, ja-
kie mam na temat zdarzenia 
na ul. Krasińskiego wynika, 
że w łazience gdzie zatruła 
się 11-latka otwór wentylacyj-
ny był zaklejony – informo-
wał Tryniszewski.  (EL) 

Co z planami budowy wielkich miejsc rozrywki w Grodzisku Mazowieckim i Mszczonowie?

 AWW zapowiadano szumnie, ale teraz o parku cicho
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Spotkanie z historią w Żółwinie

Brwinów bohaterem gry!
Dzięki aktywnemu głosowaniu internautów aż 7 miejscowości znajdujących się 
w gminie Brwinów będzie bohaterami gry planszowej o województwie mazowieckim. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Żółwina 
i Tereni zaprasza 
w sobotę 29 listopada 
2014 r. do siedziby 
żółwińskiej OSP na 
spotkanie poświęcone 
Polskiemu Państwu 
Podziemnemu 
oraz Stefanowi 
Korbońskiemu. 

W programie spotkania, któ-
re rozpocznie się o godz. 16 
są dwa tematy: „Historia Pol-

skiego Państwa Podziemnego 
w latach 1939-1945 w zarysie” 
oraz „Życie i działalność Ste-
fana Korbońskiego, żołnierza 
i polityka Polskiego Państwa 
Podziemnego”. Opowiadać 
o historii będą Mariusz Olczak, 
kierownik Oddziału Archiwów 
Społecznych Archiwum Akt 
Nowych i Roman Rybicki, pre-
zes Fundacji im. Stefana Kor-
bońskiego. 

W trakcie spotkania przed-
st aw ione zost a ną nag ra-
nia dźwiękowe zawierające 

relacje Stefana Korbońskie-
go nagrane oraz odczytane 
fragmenty wspomnień Ja-
nusza i Jerzego Regulskich, 
właścicieli pałacu na Zarybiu 
w Żółwinie, w którym Stefan 
Korboński ukrywał się po za-
kończeniu Powstania War-
szawskiego. Będzie można 
również nabyć po korzyst-
nej cenie publikacje wydane 
przez Fundację im. Stefana 
Korbońskiego oraz otrzymać 
wydawnictwa Archiwum Akt 
Nowych. (PR)

Z akończył się interneto-
wy konkurs „Zagłosuj 
na swoją miejscowość”, 

który zadecydował o tym, jak 
będzie wyglądać gra planszo-
wa promująca Mazowsze. 

Wśród 24 miejscowości w grze 
znajdzie się nie tylko Brwinów, 
ale też Krosna-Wieś, Owczarnia, 

Koszajec, Otrębusy, Falęcin 
i Biskupice.

– Gra pokazać ma bogactwo re-
gionu, przybliżyć wiedzę o jego 
historii, zabytkach, ale i o najnow-
szych wydarzeniach – informują 
jej pomysłodawcy z Agencji Roz-
woju Mazowsza. – Głównym ele-
mentem planszy będzie grafi czne 

odwzorowanie mapy wojewódz-
twa mazowieckiego, a na planszy 
umieszczone zostaną np. parki 
narodowe i krajobrazowe, drogi 
czy symbole charakteryzujące da-
ny region. Gra będzie polegała na 
budowaniu szlaków na Mazow-
szu, ale oprócz tego będzie dosko-
nałą okazją do zdobycia wiedzy 

o regionie i jego zabytkach czy 
atrakcjach – dodają.  

Dziękujemy mieszkańcom 
i sympatykom gminy Brwinów 
za aktywne i konsekwentne gło-
sowanie, a zdobywcom nagród 
indywidualnych, wśród których 
również są brwinowianie, gratu-
lujemy zwycięstwa! (PR)

W związku z awarią systemu 
informatycznego Państwo-
wa Komisja Wyborcza jeszcze 
nie ogłosiła ofi cjalnych wy-
ników wyborów samorzą-
dowych. Miejska Komisja 
Wyborcza w Brwinowie prze-
kazała do Krajowego Biura 
Wyborczego w Warszawie re-
zultaty głosowania z terenu 
gminy Brwinów. Wiadomo 
już, że w Brwinowie nie bę-
dzie drugiej tury wyborów sa-
morządowych. Burmistrzem 
Gminy Brwinów pozostanie 
Arkadiusz Kosiński, który 

zdobył 72,67% głosów wy-
borców.  W Radzie Miejskiej 
zasiądzie 14 radnych z KWW 
A rkadiusza Kosińskiego 
„Dobro Wspólne”, 3 radnych
z KWW Razem dla Rozwoju 
Kań i Otrębus, 1 radny z KW 
Prawo i Sprawiedliwość, 
1 radny z KWW Wspólno-
ta Sa morządowa Gminy 
oraz 2 radnych reprezen-
tujących własne komitety. 
Do czasu ogłoszenia wyni-
ków przez PKW podawane 
wyniki mają status wyni-
ków nieofi cjalnych. (PR)

Rozstrzygnięcie w I turze 
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PIASTÓW
Nie wiesz co zrobić ze starą lodówką 
czy zużytym sprzętem elektronicz-
nym? Takich przedmiotów można się 
pozbyć w trzech punktach na tere-
nie Piastowa: przy ul. Wysockiego 7A 
(w każdą trzecią sobotę miesiąca 
w godz. 10-14), w al. Tysiąclecia 2C 
(pierwsza sobota miesiąca w godz. 

10-14) oraz na ul. Warszawskiej 49/51 
(od poniedziałku do piątku w godz. 
8-16). Posiadacze elektrośmie-
ci o dużych gabarytach, takich jak 
lodówki, pralki czy kuchenki elek-
tryczne będą mogli umówić się na 
darmowy ich odbiór z domu. Zbiór-
kę organizuje Elektro-Eko, spółka 

Punkty, w których możesz 
pozbyć się elektrośmieci

powołana przez  największe fi rmy 
i organizacje zrzeszające produ-
centów i importerów sprzętu AGD, 
RTV, IT i oświetlenia. Firmy z tych 
sektorów mają ustawowy obowią-
zek zapewnienia odbioru zużytego 
sprzętu, recyklingu i unieszkodli-
wiania niebezpiecznych części. (EL)

Piątek, 21 Listopada 2014

REKLAMA

EN95 wróci 
z opóźnieniem
REGION
Pasażerowie nie 
mogą się doczekać 
powrotu „starej-nowej” 
wukadki, która po 
remoncie miała być 
na torach już pod 
koniec września. 
Ale nie udało się.

„Stara-nowa” wukadka, czy 
jak chcą niektórzy „perła”, cie-
szy się szczególnymi wzglę-
dami pasażerów. Wystarczy, 
że na chwilę zniknie z torów, 
a zaraz redakcyjna skrzynka 
zapełnia się e-mailami pełny-
mi dociekliwych pytań.

O jej ostatnim „tajemni-
czym” zniknięciu informo-
waliśmy w lipcu. Skład był 
wtedy w naprawie. Miał wró-
cić 27 września, ale wciąż 
jeszcze nie ma go w zajezd-
ni. – Co się stało z naszą ulu-
bioną „perełką”? Skład miał 
przejść remont i wrócić na to-
ry po wakacjach – zastanawia 
się jeden z czytelników.

– Czas potrzebny na prze-
prowadzenie wszystkich prac 
okazał się zbyt krótki i mu-
sieliśmy zmienić termin ich 
realizacji. Skład ma pojawić 
się u nas do końca listopada 
– mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik WKD.

Czy to znaczy, że na po-
czątku grudnia EN95 będzie 
woził pasażerów? – Nieko-
niecznie. Potem przejdzie 
odbiory. A kiedy wróci na to-
ry, tego w tej chwili jeszcze 
nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć. Może w grudniu, a mo-
że w styczniu przyszłego roku 
– mówi Kulesza.

Wykonawca dostosuje 
kolejkę do zasilania 3000 V
/600V, zmieni konstrukcję 
dachu, zainstaluje system 
zliczania pasażerów i za-
pewni bezprzewodową łącz-
ność Wi-Fi.  (TK) 

Zazieleni się w Michałowicach
MICHAŁOWICE
Michałowicki magistrat 
rozstrzygnął konkurs 
ofert na wykonanie 
nasadzeń drzew i krzewów 
na terenie gminy.

Termin składania ofert minął 
12 listopada. Łącznie do urzędu 
w Michałowicach wpłynęło ich 
dwanaście. Najtańszą propozy-
cję złożyła fi rma z Warszawy – 
Centrum Ogrodnicze Andrzej 
Zieliński – i to tego wykonawcę 
urząd zaprosi do podpisania umo-
wy. Całość ma kosztować nieco 
ponad 34 tys. zł. Nowe krzewy 
i drzewa mają pojawić się do koń-
ca listopada.

Gdzie pojawi się dodatkowa 
zieleń? – Firma przeprowadzi 
prace na terenie Michałowic, 

Komorowa i Reguł – informuje 
Joanna Wysocka-Sawczuk z re-
feratu ds. zamówień publicznych 
urzędu gminy. W pierwszej ko-
lejności zazieleni się na placach 
zabaw, w strefach rekreacji, 
skwerkach i tam, gdzie krzewy 
i drzewa uległy dewastacji. Cho-
dzi m.in. o miejsca, gdzie trawniki 

tak aby odbywało się to spraw-
nie – wyjaśnia Joanna Wysocka-
-Sawczuk. Jak zaznacza, prace 
na terenie jednej miejscowości 
będą trwały maksymalnie trzy 
dni. W całym przedsięwzięciu 
aktywnie uczestniczyć będą pra-
cownicy urzędu. Ich zadanie to 
dokładne wskazanie miejsc, 
gdzie konieczne jest pojawie-
nie się nowych roślin i drzew.

Do zadań wybranej fi rmy bę-
dzie też należało utrzymanie 
i konserwacja nowych roślin 
przez najbliższy rok. A jakie drze-
wa i krzewy pojawią się na terenie 
gminy? W konkursie ofert gmina 
zleciła wycenę posadzenia m.in. 
brzóz, jarzębów szwedzkich, 
kasztanów, lip i grabów oraz krze-
wów: cisu, krzewuszki, berbery-
su, tawuły.  (EL)

Z czipem taniej za psa
BRWINÓW
Brwinowscy radni 
ustalili stawkę opłaty 
za posiadanie psa. 
Jeśli jednak właściciel 
zaczipuje pupila, zapłaci 
o 20 zł mniej.

W bieżącym roku opłata za 
posiadanie psa wynosiła 50 zł. 
I taką samą kwotę będzie trzeba 
wnieść w 2015 r. Radni zdecydo-
wali się jednak na ulgę w przy-
padku psów ze wszczepionym 
czipem: opłata spada o 20 zł.

Ponadto płaci się tylko za jed-
no zwierzę, każde kolejne nie 
podlega opłacie. Ta ostatnia ulga 
również została pozostawiona 
bez zmian, mimo że była kwe-
stionowana przez część miesz-
kańców. – Czy gmina Brwinów 

musi być miejscem hodowli psów 
w domach i mieszkaniach na 
masową skalę, czy nie moż-
na jednak zniechęcić ludzi do 
trzymania uciążliwych zwierząt 
– zastanawia się jeden z nich.

Argumenty te, choć długo 
dyskutowane, nie przekona-
ły większości radnych, którzy 
postanowili ulgę utrzymać. 
– Decyzję o utrzymaniu ulg 
uzasadniono tym, że właści-
ciele więcej niż jednego psa 
mogliby się ich pozbywać, gdy-
by przyszło im ponosić więk-
sze koszty. Tym samym zniżki 
są jednym z elementów zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
– mówi Mirosława Kosiaty 
z biura promocji miasta.

Zwolnieni z opłaty są tak-
że emeryci.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kierowcy z niecierpliwością 
czekają na oddanie do 
użytku trasy S8 Opacz 
– Paszków. Do terminu 
zakończenia robót 
daleko, ale postęp 
prac na niektórych 
fragmentach jest znaczny.

T rasa S8 Opacz – Paszków 
ma być nieformalną ob-
wodnicą Raszyna. Eks-

presówka odciąży zakorkowane 
drogi krajowe nr 7 i 8, czyli trasy 
krakowską i katowicką. Z regu-
larnie prowadzonych badań wy-
nika, że al. Krakowska jest jedną 
z najbardziej zatłoczonych dróg 
w kraju. Największe korki tworzą 
się na fragmencie przebiegającym 

Termin oddania S8 nie jest zagrożony
założone we wstępnym etapie 
projektowym. Zmiany dotyczą 
między innymi zaprojektowa-
nia trzeciego pasa ruchu w cią-
gu trasy S8 od węzła Janki Ma-
łe do węzła Paszków, rozwiązań 
technicznych węzła Sękocin 
czy wiaduktu drogowego w re-
jonie węzła Paszków – zaznacza 
rzeczniczka GDDKiA.

Mieszkańcy i kierowcy liczą 
na to, że trasa S8 będzie do użyt-
ku oddawana etapami. GDD-
KiA jednoznacznych deklaracji 
nie chce składać. – Oddanie in-
westycji etapami jest uzależ-
nione od wykonania wszystkich 
prac oraz decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. Następnie ko-
nieczne jest sprawdzenie nowej 
drogi pod kątem bezpieczeństwa 
przez policję oraz GDDKiA. To 
umożliwi oddanie trasy do ruchu 
– mówi Tarnowska. 

Na odcinku Opacz – Paszków prowadzone są m.in. prace ziemne związane z odwodnieniem trasy

prace geodezyjne oraz wykopy 
– wylicza Małgorzata Tarnow-
ska, rzecznik warszawskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. – 
Zaawansowanie robót na obu eta-
pach jest zróżnicowane – dodaje.

Termin zakończenia inwesty-
cji wyznaczono na przełom 2015 
i 2016 r. Dziś zaawansowanie prac 
to zaledwie 35 proc., a warto pod-
kreślić że przed nami zima, któ-
ra może sparaliżować na pewien  
okres roboty. Czy Strabag zdąży 

wybudować trasę na czas? – Ter-
min zakończenia inwestycji nie 
jest zagrożony. GDDKiA stale mo-
nitoruje postęp prac – uspokaja 
Tarnowska. – W przypadku opóź-
nień mobilizujemy wykonawcę do 
wzmożenia działań – podkreśla.

Wpływ na inwestycje ma rów-
nież sposób jej realizacji. Chodzi 
o tryb „projektuj i buduj”. Stra-
bag dokumentację przygotował 
na czas, jednak jest ona uaktu-
alniana. – Wykonawca opty-
malizuje rozwiązania techniczne 

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
Swłaśnie przez Raszyn. Lekar-

stwem na bolączki kierowców 
ma być zamiejski odcinek S8, 
będący w budowie. 

Wykonawcą trasy S8 Opacz 
– Paszków jest firma Strabag, 
która odpowiada za roboty bu-
dowlane oraz projekt całej drogi. 
Robotnicy na plac budowy we-
szli we wrześniu 2013 r. Spytali-
śmy, jak wygląda zaawansowanie 
prac po ponad roku budowy. – Za-
awansowanie dla całej inwestycji 
wynosi około 35 proc. Na odcin-
ku Opacz – Paszków prowadzone 
są roboty ziemne związane z od-
wodnieniem trasy i układaniem 
nawierzchni. Dla fragmentu od 
węzła Janki Małe do drogi krajo-
wej nr 7 zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej uzyskaliśmy 
we wrześniu. Dziś wykonawca 
realizuje tam roboty związane 
z odhumusowaniem, prowadzi 

i rośliny zostały zniszczone przez 
parkujące samochody.

– Po podpisaniu umowy usta-
limy z wykonawcą harmonogram 
i plan wykonywania nasadzeń, 

Nowe krzewy i drzewa 
mają pojawić się 
do końca listopada

Na odcinku Opacz – Paszków prowadzone są m.in. prace ziemne związane z odwodnieniem trasy

 Prace przy S8 przebiegają zgodnie z harmonogramem
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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

Firma spożywcza zatrudni 
magazyniera. Wymagania: prawo 
jazdy kat. B. książeczka Sanepidu. 
Praca zmianowa. Mile widziana 
znajomość pakietu Offi ce. Dawidy 
k. Raszyna, praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125

 ► INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU 
- PRODUKCJA OPAKOWAŃ - 
AUTOMATYKA - ELEKTRONIKA 
- SOKOŁÓW K/JANEK - BIURO@
COFFEE-SERVICE.EU 

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

Opiekunkę do leżącego 
mężczyzny. Zakwaterowanie, 
22 201 91 61

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

 ► PRACOWNICY PRODUKCYJNI 
DO PAKOWALNI OD ZARAZ, 
KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA, 
SOKOŁÓW K/JANEK, 
tel.: 501 204 866, e-mail: 
PAKOWALNIA@COFFEE-SERVICE.EU

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

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► Zatrudnię fryzjera/kę, centrum 
Pruszkowa, 505 814 025, 519 703 173 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. B, C  
z doświadczeniem z okolic Błonia 
728 365 821 

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

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

 ► Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, Grodzisk Mazowiecki, 
784 364 735 do 28.11

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom 110 m2, działka 900 m2, 
Siestrzeń, 536 841 814 

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

 ► Działki budowlane, 1300, 
1169 mkw, Nowa Wieś/Granica, 
601 333 138 

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

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  

 ► Działka budowlana piękna 
Nowa Wieś, 1007m2, idealna 
lokalizacja, 733 262 626 

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

 ► 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

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

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

Nauka

 ► Matematyka, korepetycje, 
602 620 332 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► 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 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie, 
pielęgnacja, 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł. 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 

Zarząd Województwa Mazowieckiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz. 645,  
z późn. zm.) zawiadamia, że od dnia 21.11.2014 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej 
Urzędu – www.mazovia.pl, zostanie wywieszona informacja  
o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w  dzierżawę, 
położonych w obrębie Opacz Kolonia, gm. Michałowice. 

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

JAZD

Renomowana szwedzka firma, z siedzibą w Regułach  
k/Warszawy, obecna na polskim rynku od 1986 roku, 

importer  opakowań i dodatków funkcjonalnych  
dla przemysłu spożywczego,

poszukuje osoby na stanowisko

HANDLOWCA
OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE 
ODPOWIEDZIALNA ZA: 
• Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami
•	 Pozyskiwanie	nowych	klientów	z	branży	spożywczej,	

głównie	mięsnej	i	drobiarskiej

WYMAGANIA:
•	 wykształcenie	wyższe
•	 udokumentowane	doświadczenie	w	sprzedaży	

bezpośredniej
•	 umiejętność	budowania	przyjaznych	relacji	z	klientami
•	 samodzielność,	odpowiedzialność	i	rzetelność	 

w	realizacji	powierzonych	zadań
•	 dobra	organizacja	pracy
•	 gotowość	do	odbywania	częstych	podróży	służbowych	

w	kraju
•	 płynna	znajomość	j.	angielskiego	w	mowie	i	piśmie	
•	 prawo	jazdy	kat.	B

KANDYDATOM OFERUJEMY:
•	 możliwość	rozwoju	zawodowego
•	 szkolenie	produktowe
•	 samochód	służbowy
•	 pracę	w	przyjaznej	atmosferze
•	 atrakcyjne	wynagrodzenie

Zainteresowanych	kandydatów	prosimy	o	przesyłanie	swoich	
aplikacji	(CV	z	aktualnym	zdjęciem	oraz	list	motywacyjny)		
wyłącznie	w	języku	angielskim		(oferty	w	j.	polskim	nie	będą	
rozpatrywane)	na	adres:	grazyna.zolnierzak@carlestam.com.pl  
oraz	grazyna.gocalek@carlestam.com.pl 
 

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 
8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze w okresie od 
12.11.2014 r. – 03.12.2014 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność 
Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

POŻYCZKI NIEBANKOWE 
do 2 000 zł. Minimum formalności, 
natychmiastowa wypłata, 
również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

Studnie, 601 231 836 

 ► 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 

 ► Utylizacja gałęzi, 661 880 661 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► 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 

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), informuję, że na 
wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „budowa, przebudowa, remont linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”. Roboty 
budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych wymienionych poniżej:
1.  działki położone w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji:

a) będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A.:
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
– Obręb 08-10: 3/1, 1/6, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2; Obręb 08-07: 64/3; Obręb 08-21: 107/15; Obręb 08-20: 82; Obręb 08-28: 134; 
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
– Obręb 11-08: 1; Obręb 11-07: 92/9, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10; Obręb 11-06: 82/4, 82/1, 82/2, 82/3; Obręb 11-01: 

1/5, 1/2, 119/1, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1;
Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:
– Obręb 0006: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/2, 275/10; Obręb 0004: 278/36, 278/18, 278/17, 278/16, 278/6, 278/7, 278/35, 278/10; 

Obręb 0003: 453/13, 453/9, 453/2, 453/3, 453/4;
Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:
– Obręb 0012: 75/34, 75/32, 75/35, 75/37, 75/4, 75/5, 75/6; Obręb 0016: 218/62; Obręb 0017: 12/1;
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
– Obręb 0017 Parzniew: 89, 88, 18, 87;
Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:
– Obręb 0011: 63; Obręb 0015: 1; Obręb 0012: 1/10, 1/3;
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
– Obręb 06-10: 1; Obręb 06-09: 1; Obręb 06-08: 2/2; Obręb 06-05: 1; Obręb 0024, 06-03: 1/8; Obręb 06-02: 2; Obręb 06-01: 1/2, 133;
Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:
– Obręb 0008: 25; Obręb 0013: 24, Obręb 0005: 72/2; Obręb 0012: 38/7; Obręb 0011: 108/3; Obręb 0017: 70/13, 70/16, 70/15; Obręb 0018: 46.

b) nie będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A. (w nawiasie wskazano numery działek przed 
podziałem):
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
– Obręb 08-10: 13/25 (13/24), 4/16, 4/29 (4/13), 4/27 (4/12), 4/24, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2 (14), 4/25 (4/10); Obręb 08-08: 223/14 (233/10), 223/12 

(223/5); Obręb 08-07: 63/5, 41/1 (41), 63/7 (63/3); 
– Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
– Obręb 11-08: 2/25 (2/1); Obręb 11-07: 58/39 (58/17), 58/29 (58/6), 58/31 (58/7), 58/33 (58/12), 58/35 (58/13), 58/37 (58/15); Obręb 09-09: 77/10 

i 77/12 (77/9); Obręb 11-06: 87/64 (87/13), 87/60 (87/14) 87/62 (87/22);  Obręb 11-01: 119/7, 119/6, 119/5, 7/31;
Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:
– Obręb 0004: 92/3 (92/1); 
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
– Obręb 0017 Parzniew: 82/29, 82/28, 79/1 (79), 78/3 (78/1), 77/1 (77), 76/1 (76), 75/1 (75), 74/1 (74), 27/1 (27), 11/1 (11);
Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:
– Obręb 0015: 2/29 i 2/30 (2/21), 2/26 (2/18); Obręb 0012: 1/9;
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
– Obręb 0024, 06-03: 104/1 (104); Obręb 05-15: 33/24 (33/12);

2.  działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, przeznaczone na cele przebudowy infrastruktury, na których inwestor będzie mógł 
prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, stosownie do treści art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), prawo do dysponowania ich terenem na cele budowlane (w nawiasie wskazano 
numery działek przed podziałem);
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
– Obręb 08-10: 4/9, 72/1, 13/23, 2/2; Obręb 08-08: 223/11; Obręb 08-07: 41/2 (41), 63/8 (63/3); Obręb 08-21: 107/3; Obręb 09-10: 22/1;
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
– Obręb 11-08: 2/24, 2/23; Obręb 11-07: 58/1, 58/5, 58/27, 58/26, 58/25, 58/24, 58/2; 
Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:
– Obręb 0012: 75/33, 75/36; Obręb 0018: 63/8, 54/6, 34/1;
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
– Obręb 0017 Parzniew:86/1, 82/25, 11/2 (11);
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
– Obręb 0024, 06-03: 1/2, 1/6, 1/7, 1/4, 1/1; Obręb 06-02: 3/5; Obręb 06-01: 2, 3/2, 3/3, 128/3, 136, 132, 126/2; 
Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:
– Obręb 0017: 70/12; 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako 
K.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606. Uwagi i  wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie. 
Obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.
    WI-III.747.2.4.2014.JS
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Stosownie do art. 43 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 (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235  
z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu, następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwałą Nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 13 lipca 2010r. „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D”, który 
obowiązuje od dnia 3 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 września 2010 r. Nr 159  poz. 3960);

2. Uchwałą Nr 680/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 13 lipca 2010r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka C1”, który 
obowiązuje od dnia 3 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 września 2010 r. Nr 159  poz. 3961);

3. Uchwałą Nr 689/2010  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 31 sierpnia 2010r. „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka C2”, 
który obowiązuje od dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2010 r. Nr 198   
poz. 5570);

4. Uchwałą Nr 78/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 23 lutego 2011r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, który obowiązuje 
od dnia 30 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 26  poz. 840);

5. Uchwałą Nr 192/2011  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 28 września 2011r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia 
i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 2 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2011 r. Nr 200  poz. 6035);

6. Uchwałą Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 22 maja 2012r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 22 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  
z dnia 23 maja 2012 r. poz. 4333);

7. Uchwałą Nr 354/2012  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 27 czerwca 2012r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla część terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1”, który obowiązuje 
od dnia 16 sierpnia 2012 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. poz. 5762);

8. Uchwałą Nr 423/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października  2012r. „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla część terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - etap I”,  
który obowiązuje od dnia 12 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012 r. poz. 8210);

9. Uchwałą Nr 424/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 12 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012 r. 
poz. 8211);

10. Uchwałą Nr 425/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki”,  
który obowiązuje od dnia 12 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012 r. poz. 8212);

11. Uchwałą Nr 426/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Koncertowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 12 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012 r. 
poz. 8213);

12. Uchwałą Nr 427/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2012r. „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 12 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012 r. 
poz. 8214);

13. Uchwałą Nr 496/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2”, który obowiązuje 
od dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. poz. 4629);

14. Uchwałą Nr 529/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar III”, który 
obowiązuje od dnia 24 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10 maja 2013 r. poz. 5551);

15. Uchwałą Nr 549/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap I”, który 
obowiązuje od dnia 7 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 24 maja 2013 r. poz. 5719);

16. Uchwałą Nr 607/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 15 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia  
1 października 2013 r. poz. 9890);

17. Uchwałą Nr 608/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Amarantowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 31 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 października 
2013 r. poz. 10360);

18. Uchwałą Nr 609/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3” , który obowiązuje 
od dnia 31 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 października 2013 r. poz. 10361);

19. Uchwałą Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap I”,  
który obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31 marca 2014 r. poz. 3245);

20. Uchwałą Nr 685/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare 
oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 19 maja 2014 r. (Dz. Urz.  
Woj. Mazowieckiego z dnia 5 maja 2014 r. poz. 4551);

21. Uchwałą Nr 723/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zabłotnia w gminie Grodzisk Mazowiecki”, który obowiązuje  
od dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 maja 2014 r. poz. 5246);

22. Uchwałą Nr 724/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1”, który obowiązuje 
od dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2014 r. poz. 5937);

23. Uchwałą Nr 725/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3”, który obowiązuje 
od dnia 9 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 maja 2014 r. poz. 5247);

24. Uchwałą Nr 759/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 24 lipca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2014r.  
poz. 6706);

25. Uchwałą Nr 760/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, który obowiązuje od dnia 24 lipca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2014r.  
poz. 6707);

26. Uchwałą Nr 761/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice  w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, 
który obowiązuje od dnia 24 lipca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2014r. poz. 6708);

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów oraz  uzasadnieniami i podsumowaniami: 
1. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, Wydział Planowania Przestrzennego, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32A pokój nr 9. 
2.  Na BIP Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim www.bip.grodzisk.pl. 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego                                                                         

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU  MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO:


