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Debata pod wysokim napięciem
EWELINA
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa linii 
wysokiego napięcia 
i obwodnicy to tematy, 
które do Grodziska 
sprowadziły marszałka 
województwa Adama 
Struzika. Debatę 
z mieszkańcami 
zdominowała 
sprawa linii 400 kV. 

Obie sprawy od miesięcy 
wzbudzają duże kon-
trowersje w Grodzi-

sku i okolicznych gminach. 
Do tego stopnia, że na bezpo-
średnią rozmowę z mieszkań-
cami zdecydował się marszałek 
województwa mazowieckie-
go. Co ciekawe, na środowym 

Spotkanie mieszkańców Grodziska z marszałkiem Adamem Struzikiem
(9 grudnia) spotkaniu w gro-
dziskim Centrum Kultury 
mieszkańcy podtrzymali zde-
cydowany sprzeciw wobec bu-
dowy linii wysokiego napięcia 
w swoich okolicach, natomiast 
w kwestii obwodnicy zaprote-
stowali przeciw... zwlekaniu 
z jej powstaniem.

W spotkaniu z marszał-
kiem Struzikiem obok miesz-
kańców udział wzięli grodziscy 
radni, starosta powiatu Marek 
Wieżbicki, przedstawiciele 
podgrodziskich gmin, a także 
wicedyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
oraz dyrektor Mazowieckie-
go Biura Planowania Regio-
nalnego. Dyskusję prowadził 
burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński. Tematy spotkania by-
ły dwa, jednak to linii 400 kV 
poświęcono większość uwagi. 
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 Już otwarta!
Czynne: pn. - sob. 9:00 - 21:00

niedz. 10:00 - 18:00

WYBRANE
ZAPACHY

WYBRANE 
ZESTAWY 
PREZENTOWE

do-50% do-60%
Oferta obowiązuje w terminie 10.12-28.12.2015r. lub do wyczerpania zapasów.

Parzniew
ul. Solidarności 1
(CH Atut)

WYBRANE
-60%

– Panie marszałku, mamy 
problem jak wiadomo. Dziś na 
sali są przedstawiciele miejsco-
wości, przez które ma przebie-
gać linia 400 kV. Nie ukrywamy, 
że jednym z ważnych elementów 
w procesie inwestycyjnym jest 
wojewódzki plan zagospodaro-
wania przestrzennego. W tym 
zakresie chcielibyśmy liczyć 
na pana marszałka i na sejmik. 
Wiemy, że ma pan duże możli-
wości, aby nam w tym pomóc 
– tak do Adama Struzika zwró-
cił się burmistrz Grodziska.

Przypomnijmy, że linia 400 kV
 ma połączyć elektrownię sys-
temową w Kozienicach z Oł-
tarzewem. Za inwestycję od-
powiada spółka Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne. Zgod-
nie z założeniem wpisanym do 
wojewódzkiego planu zago-
spodarowania przestrzenne-

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spotkanie mieszkańców Grodziska z marszałkiem Adamem Struzikiem
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go linia ma przebiegać przez 
trzy gminy naszego regio-
nu: Grodzisk, Jaktorów i Ża-
bią Wolę. W ostatnich dwóch 
miejscach inwestycja wywo-

łuje największy sprzeciw, bo 
ma „przecinać” teren gmin nie-
mal w połowie.

Starosta pruszkowski Zdzisław 
Sipiera od premier Beaty Szydło 
odebrał nominację na stano-
wisko wojewody mazowiec-
kiego. Nowy urząd piastuje od 
9 grudnia. – Wielka radość, za-
szczyt, ale i odpowiedzialność 
– powiedział. A kto go zastąpi 
na fotelu starosty, czyja kan-
dydatura zostanie zgłoszona? 
Trwają rozmowy. Z naszych in-
formacji wynika, że na liście 
kandydatów PiS na pierwszą 
pozycję wysuwa się Maksym 
Gołoś, obecny przewodniczą-
cy rady powiatu.  3

REGION
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BRWINÓW
Na terenie budowy hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 1 w Brwino-
wie 8 grudnia znaleziono niewybuch. 
Wszystkie prace natychmiast prze-
rwano, teren zabezpieczono. – Po-
cisk znaleziono daleko od budynku 
szkoły, dlatego na obecną chwi-
lę nie ma konieczności ewakuacji 

placówki. Teren został zabezpieczo-
ny przez straż miejską w Brwinowie 
– informowała przed przybyciem sa-
perów asp. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy pruszkowskiej policji. 
Na miejscu pojawił się burmistrz 
gminy Brwinów. – Odkrycia dokona-
no przed godz. 10. Znaleziono pocisk 

Na budowie hali sportowej 
znaleziono niewybuch

artyleryjski z czasów II wojny świato-
wej. Nie ma żadnego zagrożenia,  
teren jest zabezpieczony – mówił  
Arkadiusz Kosiński. Jaki był finał  
akcji? – Saperzy wywieźli pocisk  
artyleryjski na poligon w Nowym 
Dworze Mazowieckim – powiedziała 
asp. Karolina Kańka. (JM) 

Dzik spacerował ulicami
PRUSZKÓW
We wtorek (8 grudnia) 
późnym wieczorem 
w okolicach stadionu 
Znicza pojawił się dzik. 
Mieszkańcy zaalarmowali 
straż miejską, ale 
zwierzę zniknęło.

W Parku Potulickich bobry ob-
gryzają drzewa, a teraz na terenie 
miasta pojawił się dzik. Po zmro-
ku zwierzę postanowiło wybrać 
się na wieczorny spacer ulicami 
Pruszkowa. Dzik został zauważo-
ny przez mieszkańców na skrzy-
żowaniu al. Wojska Polskiego 
i ul. Bohaterów Warszawy. O ca-
łej sytuacji powiadomiono straż 
miejską. – Pierwsze zgłoszenie 
otrzymaliśmy przed godz. 23, ko-
lejne kilka minut później. Na miej-
sce został wysłany patrol, który nie 
zlokalizował dzika. Patrol pene-
trował pobliskie zarośla, jednak 
bezskutecznie – wyjaśniała Ur-
szula Skrawska ze Straży Miej-
skiej w Pruszkowie.

A jakie kroki są podejmowa-
ne w przypadku gdyby strażnicy 
dzika znaleźli? – Straż miejska 
zawiadamia starostwo powiato-
we i podaje dokładne informa-
cje na temat sytuacji. Następnie 
patrol musi czekać i kontro-
lować położenie dzika aż do 

czasu przyjazdu leśniczego  
– mówi Urszula Skrawska.

Ewentualna obecność dzi-
ka w mieście to także ważna 
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Akcje przeciw 
nietrzeźwym 
kierowcom
REGION
7 grudnia policja 
prowadziła akcje 
„Alkohol i narkotyki” 
oraz „Nie prowadzę po 
alkoholu”. Niestety, 
wśród skontrolowanych 
na terenie powiatu 
pruszkowskiego 
kierowców zdarzyli 
się nietrzeźwi.

Zmotoryzowani narzekali, że 
kontrole spowodowały kor-
ki na drogach, jednak policja 
podkreśla konieczność prze-
prowadzania takich akcji. – Ca-
ły czas dużo mówi się o tym, aby 
nie wsiadać za kierownicę po al-
koholu. Prowadzimy w tym celu 
dużo akcji społecznych. Mimo 
to cały czas zatrzymujemy kie-
rowców po spożyciu alkoholu – 
tłumaczy asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Na terenie powiatu prusz-
kowskiego w miniony ponie-
działek skontrolowano 505 
kierowców. Ilu z nich złamało 
przepisy? – Łącznie zatrzyma-
liśmy czterech nietrzeźwych 

Przygotowania do budowy nitki 
wysokiego napięcia rozpoczęły 
się w 2008 roku od powstania do-
kumentacji projektowej. W 2013 
r. inwestycja znalazła się już 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego Mazowsza. Sa-
mi mieszkańcy o inwestycji usły-
szeli dopiero w jej finałowej fazie 
przygotowań do realizacji, na po-
czątku tego roku. Postanowili nie 
dopuścić do powstania 70-me-
trowych słupów energetycz-
nych w swoim sąsiedztwie. Ich 
stanowczy sprzeciw skłonił PSE 
do zwolnienia tempa prac, a wła-
dze Mazowsza do powołania Fo-
rum Dialogu Społecznego, czyli 
platformy konsultacji, w której 
głos mają wszystkie zaintereso-
wane strony. Sejmik przystąpił 
też do zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Na stole pozostało pięć warian-
tów przebiegu linii. W tym ten 
najbardziej oprotestowany. Cho-
dzi o przebieg zbliżony do tego, 
który zapisano w planie zagospo-
darowania przestrzennego woje-
wództwa. Pozostałe propozycje 
to modyfikacja wspomnianej tra-
sy z uwzględnieniem odsunięcia 
od terenów mieszkalnych, tzw. 
historyczna wersja z wykorzy-
staniem linii 220 kV Kozieni-
ce-Mory-Piaseczno-Ołtarzew, 
przebieg wzdłuż autostrady A2 
i drogi krajowej nr 50 oraz DK 50 
i istniejącej linii wysokiego napię-
cia Rogowiec-Ołtarzew. 

Idealnego przebiegu 
nie ma
– Jesteśmy na etapie opraco-
wywania przez inwestora tych 
wariantów z próbą zobiektywizo-
wanej oceny, który z tych przebie-
gów wywołałby najmniej napięć 
i konfliktów. Nie ma takiej możli-
wości, aby był to idealny przebieg, 
bo taki który nie wywołałby kon-
fliktów nie istnieje – zaznaczył 
marszałek Struzik. – Jest próba 
poszukiwania rozwiązania, które 
wywoła jak najmniejsze poczucie 
zagrożenia – zapewnił.

Marszałek przypomniał jedno-
cześnie, że w lipcu przegłosowana 
została tzw. specustawa przesy-
łowa, która ułatwia i przyspiesza 
wywłaszczanie nieruchomo-
ści pod inwestycje energetycz-
ne o strategicznym znaczeniu. 
A taką właśnie jest linia wyso-
kiego napięcia z Kozienic do 

Ołtarzewa. W praktyce daje in-
westorowi wolną rękę w realiza-
cji swoich planów. – Taki mamy 
stan prawny na dzisiaj. Jedyne 
co sensownego możemy zrobić, 
to szukać poprzez dialog takie-
go przebiegu, który byłby do za-
akceptowania przez wszystkich, 
choć jak już wspomniałem taki 
idealny wariant pewnie nie ist-
nieje – stwierdził Adam Stru-
zik. – Prace przy zmianie planu 

Dokończenie ze str. 1

w życiu potrzebny. Wiemy o tym 
– stwierdził Ireneusz Kozera ze 
Stowarzyszenia Przyjazna Wieś 
z Grodziska. 

Mieszkańcy dopytywali o kry-
teria wyznaczania trasy linii  
400 kV, podnosili zarzuty wobec 
formuły działania Forum Dialo-
gu Społecznego, podkreślali brak 
konsultacji z prawdziwego zda-
rzenia. Pojawiło się nawet przy-
puszczenie, że cała procedura 
przeciągana jest celowo, aby in-
westor miał uzasadnienie do 
skorzystania z „furtki” jaką da-
je specustawa. 

Obwodnica na „tak”
Drugą część spotkania poświę-
cono planom budowy obwodnicy 
Grodziska. Jej trasę zaprojekto-
wano od Kałęczyna, przez Ko-
zerki, Kozery, Natolin, Tłuste 
i Radonice, do Błonia. Jak już 
informowaliśmy, część miesz-
kańców protestuje przeciw jej 
powstaniu w północnej części 
gminy. Tym razem protest rów-
nież wygłoszono, ale wobec fak-
tu, że... jeszcze jej nie ma. 

– Na siłę niczego nie jesteśmy 
w stanie zbudować. Każda inwe-
stycja ma swoje kamienie milo-
we, co jest sprawdzane. Projekt 
obwodnicy jest częścią programu 
operacyjnego i jeśli nie przystąpi-
my do realizacji, stracimy środki, 
czyli prawie 2 mld zł – wyjaśnił 
marszałek Struzik. W podob-
nym tonie apel do mieszkańców 
o ułatwienie realizacji tej inwe-
stycji skierował burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

Okazało się jednak, że zebra-
nych przekonywać nie trzeba. 
– Chciałem stanowczo zaprote-
stować przeciw niebudowaniu 
obwodnicy – powiedział Irene-
usz Kozera. – Dziś, aby wyjechać 
z własnej bramy w lewo, muszę 
czekać 20 minut – dodał. 
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zagospodarowania przestrzen-
nego uruchomimy w styczniu – 
dodał.

Prąd potrzebny 
Na koniec swojego wystąpienia 
zaznaczył, że Mazowsze boryka 
się z deficytem energii elektrycz-
nej: – Niemałym wysiłkiem, bo 
kosztem rzędu 6 mld złotych, po-
wstał w Kozienicach blok o mocy 
1100 megawatów. W jakiś sposób 
tę moc trzeba rozprowadzić po 
Mazowszu. Inaczej niż linią na-
powietrzną nie da się tego zrobić 
– stwierdził Adam Struzik.

Ta ostatnia wypowiedź wy- 
wołała wśród uczestników spo-
tkania spore oburzenie. – Ro- 
zumiemy potrzeby energe-
tyczne kraju i jesteśmy zmę-
czeni przekonywaniem nas do 
czego służy prąd i że prąd jest 

– Trzeba szukać 
poprzez dialog 
takiego przebiegu 
linii, który byłby 
do zaakceptowania 
przez wszystkich  
– mówił marszałek 
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 Mieszkańcy dopytywali m.in. o kryteria wyznaczania  
trasy linii 400 kV

Piątek, 11 Grudnia 2015

kierujących. Trzech z nich po-
pełniło wykroczenie, a jeden 
w świetle prawa popełnił prze-
stępstwo. Wśród zatrzyma-
nych było trzech nietrzeźwych 
rowerzystów. W działania za-
angażowano 39 funkcjonariu-
szy z całego powiatu – mówi 
asp. Kańka.

Warto dodać, że krótko wcze- 
śniej, w miniony weekend, na  
powiatowych drogach zatrzy- 
mano trzech nietrzeźwych kie- 
rowców. Wszyscy musieli roz- 
stać się z prawem jazdy.  (JM)

W miniony 
poniedziałek
skontrolowano 
505 kierowców

informacja dla kierowców. Mu-
szą zachować szczególną ostroż-
ność, bowiem zderzenie z tym 
zwierzęciem może wywołać  
poważne szkody.  (JM)

Dzika zauważono 
na skrzyżowaniu  
al. Wojska Polskiego  
i ul. Bohaterów 
Warszawy   

Każdy może zostać św. Mikołajem
REGION
Na terenie powiatu 
pruszkowskiego 
trwa 10. edycja akcji 
charytatywnej „Zostań 
św. Mikołajem”. Do 
kartonów wystawionych 
w sklepach można 
wrzucać m.in. artykuły 
spożywcze. Trafią  
one do najbardziej  
potrzebujących.

Pomysł takiej akcji zrodził się 
w 2006 roku, w głowach 20 
osób – członków 41. Pruszkow-
skiej Drużyny Harcerskiej So-
kół. Wtedy też rozmieszczono 
„pudła” ozdobione gwiazdkami 
w 12 sklepach. Przez kolejne lata 
inicjatywa się rozwijała. Cztery 
lata temu zaangażowała się ca-
ła drużyna z ZHP Hufiec Prusz-
ków, dodatkowo do współpracy 
włączyli się Bank Żywności SOS 
w Warszawie oraz Urząd Miasta 
w Pruszkowie.

Organizatory podkreślają, 
że produkty zawsze trafiają do 

potrzebujących mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego. – Ak-
cja zbiórki trwa do 20 grudnia. 
Następnie tworzymy paczki z ze-
branych artykułów i 22 grudnia je 
rozwozimy. Posiadamy listy osób 
z MOPS-u, GOPS-u, harcer-
ską, wywiadu środowiskowego, 
ze szkół czy osób, które same się 
do nas zgłosiły. Zapewniamy, że 
paczki trafiają do odpowiednich 
rodzin – wyjaśnia Artur Paweł-
czyński, jeden z organizatorów 
akcji „Zostań św. Mikołajem”.

Jakie artykuły są najbardziej 
potrzebne? – Wszystkie produk-
tu codziennego użytku m.in. cu-
kier, sól, makaron, ryż, konserwy, 
przetwory owocowe. Bardzo waż-
ne są też słodycze, chodzi o to, aby 
trochę osłodzić dzieciakom nad-
chodzące święta – mówi Artur Pa-
wełczyński.

Każdego roku wolontariusze 
zbierają kilka ton żywności. Li-
sta sklepów, w których można 
zostawić artykuły znajduje się 
na stronie pruszkow.zhp.pl/mi-
kolaj/sklepy/.  (SD)

Debata pod wysokim napięciem
Spotkanie mieszkańców Grodziska z marszałkiem Struzikiem
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REKLAMA

PRUSZKÓW
Muzeum Dulag 121 organizuje kolej-
ne spotkanie z cyklu „Karty Historii”. 
Tym razem poświęcone będzie te-
matowi „Romaszewscy – niezależ-
ni, solidarni, niezłomni”. Począwszy 
od lat 60. ubiegłego wieku Zbigniew 
oraz Zofi a Romaszewscy byli nie-
zwykle zaangażowani w działalność 

opozycycji demokratycznej, organizo-
wali m.in. petycje o uwolnienie działa-
czy. Po wybuchu protestów w Ursusie 
i Radomiu w 1976 roku pomagali re-
presjonowanym pracownikom zakła-
dów. Rok później m.in. z ich inicjatywy 
powstało Biuro Interwencyjne Komi-
tetu Samoobrony Społecznej „KOR”. 

„Romaszewscy – niezależni,
solidarni, niezłomni”
 

Więcej będzie można dowiedzieć
się podczas spotkania z Zofi ą 
Romaszewską i Agnieszką Roma-
szewską -Guzy, które poprowadzi 
Jan Olaszek (historyk, pracownik 
IPN). Start: 12 grudnia, godz. 15. Miej-
sce: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A, 
Pruszków.  Wstęp wolny. (SD) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Starosta pruszkowski 
Zdzisław Sipiera 
został powołany na 
stanowisko wojewody 
mazowieckiego. 
Nowy urząd piastuje od 
9 grudnia. A kto go zastąpi 
na fotelu starosty?

W e wtorek (8 grudnia) 
Zdzisław Sipiera 
odebrał nominację 

na stanowisko wojewody ma-
zowieckiego z rąk premier Beaty 
Szydło. Zastąpił tym samym do-
tychczasowego wojewodę Jacka 
Kozłowskiego. Zdzisław Sipiera 
nie krył zadowolenia z nomina-
cji. – Wielka radość, zaszczyt, 
ale i odpowiedzialność. Dzisiaj 
odbyła się uroczystość, a for-
malne powołanie na stanowisko 
wojewody mazowieckiego jest 
od dnia jutrzejszego (9 grudnia) 
– mówił w dniu nominacji. 

Powołanie Zdzisława Sipiery 
na stanowisko wojewody to rów-
nież wyróżnienie dla Pruszkowa. 
Sipiera od urodzenia mieszka 
w tym mieście i jest z nim moc-
no związany. W latach 1991 
– 1996 pełnił funkcję dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 8.
Zdzisław Sipiera był pierw-
szym starostą pruszkowskim, 
następnie radnym powiatowym. 
W 2014 roku ponownie został 
powołany na stanowisko staro-
sty pruszkowskiego.

Zdzisław Sipiera jest już wo-
jewodą mazowieckim. Pojawia 
się zatem pytanie: kto zajmie jego 
miejsce w fotelu starosty prusz-
kowskiego? Sipiera jednoznacz-
nie nie chciał wskazać swojego 
następcy. – Nadaliśmy pewien 

Zdzisław Sipiera został 
wojewodą. A kto starostą?

kierunek pracy zarządu, dlate-
go też bardzo ważną kwestią jest 
dla mnie to, kto będzie wszystko 
kontynuował. Sam nie nie mo-
gę brać w tym udziału, ponieważ 
niebawem składam rezygnację – 
powiedział nam w dniu nomina-
cji na wojewodę mazowieckiego.

Ofi cjalnie jeszcze nie wiado-
mo, czyja kandydatura zosta-
nie zgłoszona. W kuluarach (i 
nie tylko) trwają jednak gorące 

uwagę są brane również kandy-
datury Ewy Borodzicz oraz Mi-
rosława Chmielewskiego, którzy 
dziś pełnią funkcję członków 
zarządu powiatu. Mazowiec-
ka Wspólnota Samorządowa na 
fotelu starosty widziałaby nato-
miast Krzysztofa Rymuzę, który 
obecnie pełni funkcję wicestaro-
sty. Ofi cjalnie ani PiS, ani MWS 
nie chcą zdradzić szczegółów roz-
mów. Ich fi nału możemy spodzie-
wać się w piątkowe popołudnie. 

Dlaczego PiS rozmawia 
z MWS? Chodzi o poparcie dla 
kandydata na fotel starosty. Pra-
wo i Sprawiedliwość w radzie 
powiatu ma zaledwie 10 z 27 
mandatów. Gdyby np. radni Ma-
zowieckiej Wspólnoty Samorzą-
dowej, Platformy Obywatelskiej 
i Dobra Wspólnego doszli do po-
rozumienia, PiS mogłoby zostać 
odsunięte od władzy w powiecie. 
Ten scenariusz jest jednak prak-
tycznie niemożliwy. 

To nie koniec zmian. Zdzisław 
Sipiera nie tylko przestanie był 
starostą pruszkowskim, ale i rad-
nym. Kto zatem uzupełni szeregi 
Prawa i Sprawiedliwości w ra-
dzie powiatu? Najprawdopodob-
niej będzie to Monika Sawicka.  

Piątek, 11 Grudnia 2015

a
rC

h
iw

u
m

 Zdzisław Sipiera

Gorące rozmowy w sprawie kandydata na fotel starosty 

rozmowy. Głównie pomiędzy 
Prawem i Sprawiedliwością oraz 
ich „koalicjantem” w radzie, czyli 
Mazowiecką Wspólnotą Samo-
rządową. Z naszych informacji 
wynika, że na liście kandydatów 
PiS na pierwszą pozycję wysuwa 
się Maksym Gołoś, obecny prze-
wodniczący rady powiatu. Pod 

– Wielka radość, 
zaszczyt, ale 
i odpowiedzialność 
– mówi Zdzisław 
Sipiera

Gorące rozmowy w sprawie kandydata na fotel starosty 

Choinka dziecięcych serc
z pomocą Orkiestrze
PRUSZKÓW
Nietypowa choinka 
stanęła w Szkole 
Podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie. 
Zamiast iglastego 
drzewka pojawiła się 
choinka – pojemnik 
z pleksy, która służy 
do zbierania nakrętek 
na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

Uczniowie pruszkowskiej pod-
stawówki postanowili w tym 
roku nieco inaczej przystroić 
szkołę przed świętami Bożego 
Narodzenia. Zamiast typowej 
choinki z bombkami, lampka-
mi i prezentami stanęło nie-
typowe drzewko. Choinka ma 
3 metry wysokości i 2 m średni-
cy. Wymiary robią wrażenie, ale 
w tym przypadku wszystko jest 
zamierzone. Choinka to pojem-
nik z pleksy do którego mają być 
zbierane nakrętki. Aby stała się 
ozdobą przystrojono ją lampka-
mi led. – Choinka jest jednym 
z elementów akcji „Choinka 
dziecięcych serc”. W ten sposób 
dzieci i rodzice zachęcani są do 
pomocy poprzez ekologię. Jest 
to przykład kreatywnego podej-
ścia do życia społecznego i ak-
tywizacji społeczności lokalnej 
– podkreślają organizatorzy.

Warto dodać, że cel jest 
szczytny. Zebrane korki zosta-
ną sprzedane, a pieniądze prze-
kazane na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. W szko-
le od lat organizowany jest fi -
nał WOŚP. Kto może przekazać 
korki? To akcja kierowana nie 
tylko do uczniów „dwójki”, ale 
również do dzieci i młodzieży 
z innych szkół.

W zbiórkę mogą włączyć się 
także mieszkańcy Pruszkowa. 
Jeśli macie do przekazania 

w
Pr

Zebrane korki 
zostaną sprzedane, 
a pieniądze 
przekazane 
na WOŚP

korki wystarczy skontakto-
wać się z koordynatorką akcji 
Magdaleną Sawicką (mag-
da.sawicka@poczta.onet.pl) 
lub Społecznym Stowarzy-
szeniem „Forum Pruszków” 
(forumpruszkow@gmail.com).

Korki będą zbierane do 24. 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Światecznej Pomocy, czyli do 
10 stycznia.  (AS)

Zmiany w kursach 
KM, SKM i WKD 
REGION
WKD, KM i SKM
zmienią dotychczasowe 
rozkłady jazdy. 
Co czeka pasażerów 
od 13 grudnia?

Największe zmiany nastąpią 
na linii skierniewickiej, którą 
obsługują Koleje Mazowiec-
kie. Zwiększy się liczba połą-
czeń, a kursowanie pociągów 
powinno wrócić „do normy”. 
Ponieważ zakończyły się prace 
modernizacyjne, w godzinach 
szczytu na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Warszawa 
średnio pojedzie pięć par po-
jazdów. KM informują, że po 
podniesieniu parametrów li-
nii, większość kursów obsługi-
wana będzie nowym taborem 
45 WE „Impuls”, co przyczyni 
się do skrócenia czasu przejaz-
du o ok. 10 min.

Koleje Mazowieckie przy-
pominają też, że od 13 grud-
nia przestanie obowiązywać 
wzajemne honorowanie bile-
tów na linii skierniewickiej 
w pociągach „PKP Interci-
ty”, „Przewozach Regional-
nych” oraz SKM.

W grafi kach jazdy SKM na 
linii S1 szykują się nieznacz-
ne zmiany. Większość kur-
sów przesunięto tylko o kilka 
minut. Ponadto w Międzyle-
siu (linia otwocka) zakończy-
ła się budowa tunelu, co może 
mieć wpływ na bardziej punk-
tualne przyjazdy i odjazdy rów-
nież na linii pruszkowskiej.

Natomiast WKD nie prze-
widuje spektakularnych zmian 
w rozkładach. Prawie wszyst-
ko zostanie „po staremu”. 
W wigilię 24 grudnia będzie 
uruchomionych dodatkowo 
14 kolejek. Nowością są ozna-
czenia poszczególnych relacji 
jako A1 i A12.

Wszystkie nowe rozkłady za-
czną obowiązywać od 13 gru-
dnia tego roku.  (SD)
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NADARZYN
Podczas gali „Polska Przedsiębior-
czość” w Warszawie  jedną z na-
gród przyznano gminie Nadarzyn. 
Generalnie wyłoniono zwycięz-
ców konkursów „Orły Polskie-
go Samorządu” i „Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości”, laureatów IX 
edycji konkursu „Orły Polskiego 

Budownictwa” i IX edycji konkur-
su „Perły Medycyny”. Wyróżnienia 
są dobrą formą promocji jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
W tegorocznej edycji tytuł „Orły 
Polskiego Samorządu” otrzymał 
Nadarzyn. Warto dodać, że to ko-
lejne wyróżnienie dla Nadarzyna 

Gmina Nadarzyn „Orłem 
Polskiego Samorządu”

w ostatnim czasie. Wcześniej gmi-
na otrzymała tytuł „Sportowa 
Gmina” za wysiłek włożony w pro-
mowanie kultury fi zycznej. Ga-
la „Polska Przedsiębiorczość” to 
impreza organizowana cyklicznie. 
Adresowana jest do samorządów 
oraz fi rm z całej Polski. (JM)

20.12
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Jak ocenia pan pierwszy 
rok tej kadencji? 
Dla Pana to już druga. 
– Pierwszy rok to w dużej mie-
rze kontynuacja tego, co rozpo-
częliśmy w poprzedniej kadencji. 
Uważam go za bardzo owocny. 
Zakończyliśmy aż cztery du-
że projekty unijne, wodno-ka-
nalizacyjne. Kontynuowaliśmy 
działania inwestycyjne, przy-
gotowujemy kolejne. To szereg 
kluczowych inwestycji w gminie, 
czyli rozbudowa szkoły w Ła-
dach, budowa przedszkola przy 
ulicy Poniatowskiego, projekto-
wanie i budowa hali sportowej 
przy kompleksie basenu i stadio-
nu. To trzy najważniejsze zada-
nia kubaturowe. Poza tym mamy 
wiele inwestycji w infrastruktu-
rę drogową i wodno-kanalizacyj-
ną. W tej sferze wszystko idzie 
w tym samym tempie co w po-
przedniej kadencji. 

Jakie wyzwania stoją 
przed władzami gminy?
– Zmienia się struktura spo-
łeczna gminy, w tym także za-
możność mieszkańców. Mamy 
wielu nowych mieszkańców, któ-
ry budują swoje domy. Większość 
naszych terenów przeznaczona 
jest właśnie na cele mieszkal-
ne. Gmina staje się atrakcyjna 
ze względu na nowe rozwiąza-
nia komunikacyjne, które spra-
wiły że al. Krakowska stała się 
drogą o dużej przejezdności. 

To był bardzo owocny rok
Z ANDRZEJEM ZARĘBĄ, wójtem gminy Raszyn, rozmawia Ewelina Latosek

podarowanie Austerii. Sam 
obiekt jest cenny historycznie, 
powinien żyć i dawać pożytek 
mieszkańcom. Koszt renowacji 
i przebudowy jest tak duży, że za-
blokowałby wydatki inwestycyj-
ne gminy na przynajmniej dwa 
lata. Nie możemy sobie pozwo-
lić na to, aby nie robić nic inne-
go tylko zająć się tym obiektem. 
Mam nadzieję, że nowa perspek-
tywa unijna otworzy możliwości 
pozyskania fi nansowania na ten 
cel. Trwają też rozmowy z inwe-
storami w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Od kilku tygodni trwa pro-
test mieszkańców Laszczek, 
którzy nie chcą w swojej 
wsi masztu telekomunika-
cyjnego. Jak gmina odnosi 
się do tej sprawy?
– Operator wystąpił do nas o wy-
danie warunków lokalizacji in-
westycji celu publicznego, gdyż 
budowa masztu telefonii komór-
kowej tak traktowana jest przez 
prawo. Kierujemy się dobrem 
naszych mieszkańców, wniosek 
wzbudził nasz niepokój. Doku-
menty, które otrzymaliśmy od in-
westora są niepełne, czekamy na 
ich uzupełnienie. Wtedy oceni-
my czy konieczne są dodatkowe 
decyzje środowiskowe i badania 
wpływu na środowisko. Na razie 
ta dokumentacja nie została uzu-
pełniona i jeśli tak pozostanie, 
to decyzja będzie odmowna. 

Korki raszyńskie przestały od-
straszać także potencjalnych 
inwestorów. Zmieniają się ocze-
kiwania mieszkańców. Musimy 
bacznie patrzeć więc na jakość 
życia. Chodzi o oświatę, możli-
wości spędzania wolnego cza-
su, sprawy wiązane ze sportem 
i rekreacją. Naszym celem jest, 
aby gmina Raszyn nie była sy-
pialnią Warszawy, aby mieszkań-
cy mieli związek z tym terenem. 
To się zresztą już dzieje. Mamy 
bardzo aktywny ruch seniorski, 
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przywiązany do gminy i jej spraw. 
Dynamicznie działają Centrum 
Kultury Raszyn, Gminy Ośrodek 
Sportu. Coraz bardziej rozbu-
dowujemy tę sferę. Uczulam też 
swoich pracowników na kontakt 
i otwarcie się na mieszkańców. 

Jednym z dużych wyzwań 
pozostaje zabytkowa 
Austeria. Czy wiadomo 
jaka czeka ją przyszłość?
– Największą bolączką jest 
znalezienie środków na zagos-

Piątek, 11 Grudnia 2015

Będą parkingi w pobliżu torów
GRODZISK MAZOWIECKI
W przyszłym roku 
w Grodzisku rozpocznie 
się budowa parkingu 
przy ul. Żydowskiej 
w systemie „Parkuj 
i Jedź”. Powstaną 
miejsca dla 300 aut 
oraz 100 rowerów. 
To niejedyna taka 
inwestycja w gminie.

Przetarg na wykonawcę doku-
mentacji projektowej ogłoszono 
jeszcze 23 marca. Wygrała fi r-
ma „Grupa architektów, Elżbie-
ta Kierska-Łukaszewska”, która 
za swoją pracę zainkasuje niemal 
283 tys. zł. Jak informuje gro-
dziski magistrat, projekt wielo-
poziomowego parkingu jest już 
na końcowym etapie. Rozpoczę-
cie budowy obiektu przewidzia-
no (jeśli gmina uzyska wsparcie 
fi nansowe ze środków unijnych) 
na drugie półrocze 2016 r.

Parking przy ulicy Żydow-
skiej (na zdjęciu) ma powstać 
na działce o powierzchni 0,5 
ha. Zlokalizowany będzie w re-
jonie dawnej fabryki grzejników, 

400 metrów od linii kolejowej 
PKP. Obiekt  zostanie wykona-
ny w systemie „Parkuj i Jedź”, 
będzie posiadał cztery kondy-
gnacje z możliwością parkowania 
na dachu. Projektanci wyznaczą 
miejsca m.in dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych, rowerów 
i motocykli czy samochodów 
elektrycznych. Te ostatnie użyt-
kownicy będą mogli naładować 
dzięki specjalnym wtyczkom. 
Dodatkowy element stanowić 
ma tablica informująca o do-
stępnej liczbie wolnych miejsc.

Ale to nie wszystko. W pla-
nach jest również budowa jed-
nopoziomowego parkingu przy 
ul. Piaskowej. Inwestycja mia-
łaby powstać na działce gmin-
nej w pobliżu torów WKD. 
Nawierzchnia zostanie utwar-
dzona i oświetlona. Powstaną 
miejsca dla samochodów osób 
niepełnosprawnych oraz wiata 
dla rowerów.

Nowe parkingi rozwiążą 
problemy z brakiem miejsc po-
stojowych przy grodziskim dwor-
cu oraz w rejonie stacji WKD 
Piaskowa.  (SD)
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BRWINÓW
Ochotnicza Straż Pożarna z Bisku-
pic miała problem, gdyż brakowało 
miejsca, gdzie mogłaby przechowy-
wać wozy. W dyspozycji jednostki są 
trzy pojazdy: dwa garażowane w OSP 
a jeden trafi ł pod opiekę strażaka, 
który udostępnił miejsce na własnej 
działce. Gmina Brwinów postanowiła 

więc rozbudować strażnicę. Wszyst-
ko wskazuje, że do końca roku będzie 
gotowa. – Budynek jest skończony, 
ale do zrobienia została jeszcze jed-
na rzecz. W tej chwili są wylane be-
tony i podłoga musi przez dobrze 
wyschnąć. Następnie będzie położona 
żywica i wówczas wszystko zostanie 

Strażnica w Biskupicach 
już prawie gotowa

zakończone – mówił burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. – W starym 
garażu będą stały dwa samochody. 
Samochód ciężki marki Mercedes 
znajdzie się w nowym garażu – do-
dawał. Gmina na odnowę strażnicy 
(koszt ok. 130 tys. zł) pozyskała dota-
cję w wysokości 55 tys. zł. (JM)
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 10,7%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów): 36 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 50 965,99 zł, 
oprocentowanie nominalne: 6,99%, całkowity koszt kredytu: 14 965,99 zł (w   tym: 
prowizja: 4000 zł (10%), odsetki: 10 965,99  zł), 86 równych, miesięcznych rat 
w wysokości 592,63 zł – przykład reprezentatywny. Promocja dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku. 
Z promocji wyłączone są m.in. kredyty ratalne, kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką o kwotach 
niższych niż 10 000 zł oraz karty kredytowe i limity w koncie. Z obniżenia raty mogą skorzystać Klienci, 
którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja 
handlowa wg stanu na 12.10.2015 r.

PRZENIEŚ KREDYT I  ZYSKAJ 
PODWÓJNIE
  Mniejsza kwota kredytu – 3% spłacimy za Ciebie.
  Miesięczna rata niższa niż suma rat przenoszonych kredytów.
  Niskie oprocentowanie – od 6,99%.

 Wysoka maksymalna kwota  
kredytu – do 200 tys. zł.

Zapraszamy:
Milanówek, ul. Warszawska 35A 

22 734 31 65 
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00

Piątek, 11 Grudnia 2015
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PRUSZKÓW
Chcesz na święta podarować komuś 
wyjątkowy prezent? Odwiedź Pchli 
Targ w Pruszkowie. – Niedzielny targ 
przygotowujemy w formie świątecz-
nego kiermaszu, ale to nie oznacza, 
że do kupienia będą tylko ozdoby na 
choinki. Zainteresowanie wystaw-
ców jest ogromne. Liczymy też na 

mieszkańców – mówi Adam z rady 
rodziców Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych przy 
ul. Gomulińskiego. – Z naszej strony 
też przygotowujemy niespodziankę. 
Na hali obecne będą śnieżynki, które 
będą rozdawać gościom... jabłka – do-
daje. Na gości czekać też mają pyszne 

Na Pchlim Targu możesz 
kupić wyjątkowy prezent

ciasta przygotowane przez rodzi-
ców i uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych. Dochód 
ze sprzedaży słodkości i wynajmu 
stoisk (5 zł) zostanie przeznaczony 
na rzecz szkoły. Start: 13 grudnia, 
godz. 9-14. Miejsce: hala sportowa 
przy ul. Gomulińskiego. (AS)

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Projekt budżetu 
Pruszkowa na 2016 
rok jest już gotowy. 
Jeszcze w grudniu mają 
go zatwierdzić miejscy 
radni. – To historyczny 
budżet – zaznaczają 
pruszkowscy włodarze.

S prawdziliśmy więc, jak 
wygląda plan finanso-
wy miasta na przyszły 

rok. W porównaniu z 2015 r. 
dochody Pruszkowa zwiększą 
się o 16 mln złotych i wyniosą 
ponad 194 mln zł. Skąd ten 
skok? – Wzrost planu dochodów
na rok 2016 wynika głównie ze 
wzrostu następujących pozycji: 
udziały w podatkach stanowią-
cych dochody budżetu państwa, 
czyli podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych, do-
chodów z majątku gminy, części 
oświatowej subwencji ogólnej, 
dochodów związanych z funk-
cjonowaniem żłobków oraz do-
chodów na realizację zadań 
zleconych – wyjaśnia o Li-
dia Sadowska-Mucha, skarb-
nik miasta.

Jednak nie tylko dochody 
miasta pójdą w górę. Wydatki 
zaplanowane na 2016 r. wynio-
są 205,6 mln zł, czyli o 17 mln 
zł więcej niż w tym roku. – To 
historyczny budżet. Po stronie 
wydatków przekraczamy kwotę 
200 mln zł. Zwiększamy rów-
nież wydatki inwestycyjne, na 
które w projekcie przeznaczyli-
śmy prawie 38 mln zł (18,5 proc. 
wszystkich wydatków – przyp. 
red.) – mówi nam Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Już dziś wiemy, że ta 
kwota wzrośnie o kolejne 3 mln, 
które dostaniemy na przebudo-
wę ulicy Przejazdowej. Liczymy 

Miasto wyda ponad 6 mln zł na 
inwestycje oświatowe. Lwia część 
tej kwoty, bo aż 5 mln zł,  pójdzie 
na budowę wyczekiwanego od lat 
kompleksu oświatowo-sporto-
wego na Bąkach. Natomiast po 
500 tys. zł przeznaczono na ter-
momodernizację Szkoły Podsta-
wowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 4.
Gospodarka mieszkaniowa po-
chłonie natomiast 4,5 mln zł 
i znajdują się tu się trzy zadania: 
budowa bloku przy ul. Studzien-
nej (2,5 mln zł), rozbudowa domu 
komunalnego przy Daszyńskie-
go 47 (1 mln zł) oraz wykupy nie-
ruchomości i gruntów (1 mln zł).

Budżet to plan fi nansowy na 
jeden rok. Zajrzeliśmy więc do 
projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 – 2019. 
To dokument, w którym zapisu-
je się m.in. plany inwestycyjne 
na kolejne lata. Lista zadań jest 
całkiem pokaźna, bo obejmuje 
aż 75 inwestycji. Najważniejsze 
z nich to budowa i rozbudowa 
ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej, budowa obiektów oświato-
wo-sportowych w dzielnicy Gąsin, 
budowa ul. Nowoinżynierskiej, 
przebudowy ul. Królowej Jadwigi
czy Inżynierskiej.

Projekty budżetu i Wielolet-
niej Prognozy Finansowej mu-
szą zatwierdzić jeszcze miejs-
cy radni. 

na to, że wydatki inwestycyjne 
zamkną się na poziomie czter-
dziestu kilku milionów złotych, 
czyli ponad 20 proc. wszystkich 
wydatków – dodaje.

Jakie zadania będą realizowa-
ne w przyszłym roku w Pruszko-
wie? Najwięcej, bo aż 11,6 mln zł 
pochłoną zamierzenia związane 
z kulturą i ochroną dziedzictwa 
narodowego. W tym dziale znaj-
duje się tylko jedna inwestycja, ale 
to jaka – budowa Centrum Dzie-
dzictwa Narodowego. Na drugim 

Ambitny plan inwestycyjny
Znamy projekt budżetu Pruszkowa na przyszły rok
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 Priorytetową budową jest Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego

Raszyn, dnia 11 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE  
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
• części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn - rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej 
• części terenów położonych we wsiach Sękocin Nowy i Laszczki w Gminie Raszyn – rejon projek-
towanej drogi wojewódzkiej nr 721

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn: 
• Uchwały Nr XIV/137/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej, obejmujący 
obszar planu w obrębie Dawidy, którego granice wyznaczają:
1) od północy - oś istniejącej ul. Górnej; 
2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 93/1 i 93/2; 
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 93/2, następnie w kierunku południowym frag-
ment wschodniej granicy działki nr ew. 91, a dalej oś istniejącej ul. Warszawskiej; 
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 91. 
• Uchwały Nr XIV/138/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsiach Sękocin Nowy i Laszczki w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi 
wojewódzkiej nr 721, obejmujący obszar planu w obrębach Sękocin Nowy i Laszczki, którego granice 
wyznaczają:
1) od północy - północne granice działek nr ew.: 53/6, 53/7, 53/12, 53/13, zachodnia i północna 
granica działki nr ew. 54/27, oś istniejącej ul. Leśnej, północna granica działki nr ew. 95/4 w obrębie 
Sękocin Nowy, dalej w kierunku północnym fragment zachodniej granicy administracyjnej obrębu 
Laszczki, a następnie północna granica działki nr ew. 146 w obrębie Laszczki;
2) od wschodu -  wschodnia linia rozgraniczająca drogi bez nazwy (działka nr ew. 144); 
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 172, dalej w kierunku południowym oś istniejącej 
drogi bez nazwy (działka nr ew. 102), południowa granica działki nr ew. 156 w obrębie Laszczki, 
następnie w kierunku południowym fragment wschodniej granicy administracyjnej obrębu Sękocin 
Nowy, dalej oś istniejącej linii wysokiego napięcia 110kV, fragment północnej granicy działki nr ew. 
98, oś istniejącej ul. Leśnej, a następnie południowe granice działek nr ew. 51/22, 51/21, 51/20, 51/19 
i 51/18 w obrębie Sękocin Nowy;
4) od zachodu – oś istniejącej Alei Krakowskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.  Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.
 
Jednocześnie na podstawie 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 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, obejmującej  sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa, w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w pok. 219, w godzinach pracy Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 15 stycznia 
2016 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii 
Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w pok. nr 219 lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Wójt Gminy
 mgr inż. Andrzej Zaręba 

Znamy projekt budżetu Pruszkowa na przyszły rok

miejscu znalazły się wydatki na 
inwestycje drogowe. Moderniza-
cje i budowy arterii komunikacyj-
nych będą kosztować blisko 9,9 
mln zł. Najważniejsze i zarazem 
najkosztowniejsze przedsięwzię-
cia w tym zakresie to przebudo-
wy ulic Przejazdowej i Stefana 
Bryły (3,5 mln zł), Działkowej 
(1,5 mln zł), Lipowej (800 tys. zł), 
Kościelnej (650 tys. zł) oraz Gał-
czyńskiego (500 tys. zł). 

Wydatki wyniosą 
205,6 mln zł, czyli 
o 17 mln zł więcej 
niż w tym roku

Obwieszczenie starOsty PruszkOwskiegO 
o wszczęciu postępowania w sprawie  

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej „Budowy drogi 19KDL w Domaniewie na odcinku od DW 
nr 701 do drogi 23KDD wraz ze skrzyżowaniami” o łącznej długości  
194,30 m (kategoria dróg gminna, klasy L i D), na terenie gminy  
Brwinów wraz z przebudową oświetlenia.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 

73/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 73), 40/5 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 40/4), 41/3 (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 41), 54/18 (działka powstała z podziału działki nr ew. 54/11), 54/16 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 54/10), 54/14 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 54/8), 40/1, 22/1 (działka powstała z podziału 
działki nr ew. 22), 19/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 19), 20/5 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 20/2), 20/3 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 20/1), 23/1 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 23) – obr. Domaniew.

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy: 115/4, 
41/4 (działka powstała z podziału działki nr ew. 41) – obr. Domaniew.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8ºº÷18ºº, wtorek ÷ piątek 8ºº÷16ºº,  
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

OGŁOSZENIE

Remonty 
ulic w planie
PODKOWA LEŚNA
Miasto przygotowało 
plan, swoje zdanie 
wyrazili mieszkańcy, 
nadszedł więc czas 
na modernizację ulic. 
Przebudowane ma być 
m.in. skrzyżowanie 
u zbiegu Lipowej-
Bukowej-Sosnowej-
Topolowej.

W listopadzie odbyło się spo-
tkanie, podczas którego miesz-
kańcy mogli wyrazić opinie na 
temat planowanych remontów. 
– Przede wszystkim poruszana 
była kwestia bezpieczeństwa. 
W ostatnim czasie w Podko-
wie pojawiło się kilka wyniesio-
nych skrzyżowań. Mieszkańcy 
chcieli, aby takie rozwiązanie 
zastosować w przypadku ul. 
Jodłowej i Orzechowej – mó-
wi Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Planowana jest również 
przebudowa skrzyżowania ulic 
Lipowej-Bukowej-Sosnowej-
-Topolowej. To jedno z najbar-
dziej drogowo niebezpiecznych 
miejsc w Podkowie. Kierowcy 
narzekają, że jest tam ograni-
czona widoczność a przechod-
nie mają trudności, aby przejść 
na drugą stronę jezdni. Zmiany 
nastąpią też na ulicy Bukowej 
(na odcinku Lipowa-Reymon-
ta) oraz ul. Reymonta (od Że-
romskiego do Słowackiego). 
W tym przypadku chodzi o mo-
dernizację nawierzchni dróg.

Pojawia się jednak pytanie: 
czy uda się wyremontować 
wszystkie ulice jednocześnie? 
– Planujemy dokonać podzia-
łu na kilka zadań. Konsulto-
waliśmy już nasze propozycje 
z konserwatorem odnośnie ko-
lorystyki oraz kwestii technicz-
nych. Teraz czekamy na opinie 
i pozwolenia. Zobaczymy też 
jak będą wyglądały nasze moż-
liwości fi nansowe – twierdzi 
burmistrz Tusiński.  (JM)
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PRUSZKÓW 
Pojazd ratowniczo-gaśniczy za nie-
mal 750 tys. zł zasilił szeregi Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. Zbior-
niki pojazdu mogą pomieścić ok. 
2,5 t wody, a wyposażenie obejmu-
je m.in. sprzęt do podawania wo-
dy i piany, działko gaśnicze oraz 

zraszacze kół, które można używać 
w czasie jazdy. – Auto posiada maszt 
oświetleniowy, drabinę przenośną, 
sprzęt oświetleniowy, burzący, hy-
drauliczny służący do np. rozcinania 
karoserii samochodowych, a także 
podstawowy sprzęt do ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego – mówi 

Strażacy mają nowy wóz 
ratowniczo-gaśniczy 

kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
pruszkowskich strażaków. Pojazd 
pomieści sześcioosobową załogę. 
– 8 grudnia samochód został wpro-
wadzony do użytku – dodał kpt. 
Kroć. Nowy pojazd zastąpi stary 
(Renault Midlum), który trafi ł do 
jednostki OSP w Mosznie. (SD) 

REKLAMA

EWELINA
LATOSEK

REGION
Czy z Urzędem 
Transportu Kolejowego 
można wygrać? 
Okazuje się, że tak. 
Sąd Apelacyjny 
uchylił karę fi nansową 
nałożoną przez 
UTK na Koleje 
Mazowieckie. 

Sprawa ciągnęła się dwa 
lata, ale grudniowy wy-
rok jest prawdopodobnie 

ostatnim jej akcentem. Decyzja 
Sądu Apelacyjnego jest bowiem 
prawomocna i UTK, aby się od 
niej odwołać, musiałby złożyć 
skargę do Sądu Najwyższego.

Kara w wysokości 
435 tys. zł 
A o co dokładnie chodzi? W 2013 r.
prezes UTK nałożył na Kole-
je Mazowieckie karę fi nansową 

Koleje Mazowieckie wygrały z UTK
Sąd Apelacyjny uchylił karę nałożoną przez Urząd Transportu Kolejowego

ukrywam, że jestem zadowolony 
z przeprowadzonego postępo-
wania Sądu Apelacyjnego w tej 
sprawie. Usterki taboru zdarza-
ły się, zdarzają i niestety będą 
się zdarzać. Ważne jest jednak, 
aby w sposób ciągły im zapobie-
gać i bezwzględnie eliminować 
wszelkie niedociągnięcia. Tak ro-
bimy w Kolejach Mazowieckich. 

w wysokości ponad 435 tys. zł za 
„stosowanie bezprawnych prak-
tyk naruszających zbiorowe in-
teresy pasażerów w transpor-
cie kolejowym”. 

Co kryło się pod tym tajem-
niczym stwierdzeniem wyjaśnia 
sam przewoźnik. – Naruszenie 
polegało na niezapewnieniu po-
dróżnym odpowiednich warun-
ków bezpieczeństwa, poprzez 
wykorzystywanie pojazdów 
kolejowych, przeznaczonych do 
przewozu osób, które w czasie 
jazdy poruszają się z otwartymi 
drzwiami bocznymi – informu-
je Donata Nowakowska, rzecz-
nik prasowy KM. – W ustnych 
motywach rozstrzygnięcia Sąd 
Apelacyjny wskazał, że powyż-
sza decyzja podlegała uchyle-
niu z uwagi na naruszenie przez 
Prezesa UTK przepisów ustawy 
o transporcie kolejowym. Mia-
nowicie, decyzja nakładająca 
karę pieniężną na spółkę KM 
została wydana przedwcze-
śnie, przed upływem terminu na 

Chcę też zapewnić, że bezpie-
czeństwo podróżnych jest w KM 
na pierwszym miejscu – twierdzi 
Czesław Sulima, członek zarzą-
du Kolei Mazowieckich.

Co na to UTK? – Nie komen-
tujemy wyroków sądu. Czekamy 
na pisemne uzasadnienie wyroku 
i wtedy zdecydujemy, czy wnosić 
o kasację – zaznacza Piotr Dziu-
bak, rzecznik prasowy Urzędu 
Transportu Kolejowego.

Ważny sygnał  
Wygranie sądowej batalii z UTK 
to ważny sygnał dla przewoźni-
ków, że przynajmniej z niektó-
rymi z jego decyzjami można 
skutecznie walczyć. To szcze-
gólnie istotne w świetle głośnego 
i kontrowersyjnego nakazu na-
łożonego na Warszawską Kolej 
Dojazdową. Chodzi o usunięcie 
roślinności i drzew w bezpo-
średnim sąsiedztwie linii kolej-
ki. Przy wydawaniu tej decyzji 
UTK powoływał się na względy 
bezpieczeństwa i rozporządzenie 

ministra infrastruktury z 2008 r.
Sprawa jest w toku, a WKD 
oczekuje na rozpatrzenie swo-
jego odwołania. 

O samym Urzędzie Trans-
portu Kolejowego mieszkań-
cy naszego regionu usłyszeli 
też w 2013 r., gdy pojawiła się 
inna, również budząca duże 
emocje decyzja, o podniesie-
niu kategorii przepraw przez 
tory „wukadki”, co w praktyce 
oznaczało pojawienie się szlaba-
nów i półrogatek na przejazdach. 
Obecnie są montowane. 

A czym właściwie jest UTK? 
– Został utworzony 1 czerwca 
2003 r. w drodze przekształ-
cenia Głównego Inspektora-
tu Kolejnictwa. UTK stoi na 
straży spójności systemu kole-
jowego, prowadząc nadzór nad 
rozwiązaniami technicznymi, 
które mają wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego 
i bezpieczeństwo systemu ko-
lei – czytamy na stronie inter-
netowej instytucji. 

usunięcie uchybień wyznaczone-
go wcześniejszą decyzją prezesa 
UTK – dodaje.

To zmiana postanowienia 
sądu pierwszej instancji, który 
decyzję o karze dla Kolei Mo-
zowieckich podtrzymał. Z obec-
nego rozstrzygnięcia radości nie 
kryją władze spółki. – Nie ko-
mentuję wyroków sądów, ale nie 

Piątek, 11 Grudnia 2015
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
zastanawiają się, czy 
na początku przyszłego 
roku na ulicach pojawią 
się autobusy nowych 
linii miejskich. – Mamy 
grudzień, wyników 
konsultacji brak, 
a przetargu tym bardziej 
– podkreślają.

Z godnie z zapowiedziami 
pruszkowska komunika-
cja miejska w 2016 roku 

ma zostać rozszerzona o dodat-
kowe dwie linie autobusowe. Po-
jazdy z numerem 5 mają umożliwić 
mieszkańcom dzielnicy Malichy 
dojazd do centrum miasta. Nato-
miast autobusy linii 6 będą kurso-
wać na linii Pruszków – Ożarów 
Mazowiecki. Aby dostosować 
ofertę do oczekiwań podróżnych 
pruszkowski magistrat przeprowa-
dził konsultacje społeczne. Swoje 
opinie można było zgłaszać do 14 
września. Problem jednak w tym, 
że mieszkańcy nie mogli zapoznać 
się z wynikami konsultacji, bowiem 
nie zostały one opublikowane na 
stronie internetowej miasta. 

Zastrzeżenia w tej sprawie 
zgłosił nam jeden z czytelników. 
– Warto by było poruszyć temat 
komunikacji miejskiej. Konsul-
tacje zakończyły się 14 września, 
przetarg miał być ogłoszony pod 
koniec października, a jeszcze 
wcześniej spodziewane były wy-
niki konsultacji społecznych. Ma-
my grudzień wyników konsultacji 
brak, a przetargu tym bardziej. 
Mieszkańcy są coraz bardziej 
niezadowoleni z tej ciszy. My-
ślę że po tak długim czasie warto 
wrócić do tematu. Tym bardziej, 
że właściwie oprócz tego, że linia 
6 dotrze w wybranych kursach do 
Ożarowa Mazowieckiego, nic nie 

– Niestety nie mogliśmy uwzglę-
dnić wszystkich zgłoszonych 
wniosków, ale postaraliśmy się 
wybrać te najpilniejsze. Niektóre 
linie będą kursować w weekendy. 
Nie planujemy jednak jakiejś za-
wrotnej liczby kursów – twierdzi 
Agnieszka Miros. – W przetargu 
znajdą się zapisy dotyczące wie-
ku taboru, to będzie jedno z kil-
ku kryteriów oceny. Dodatkowo 
wszystkie pojazdy będą miały 
ujednolicona kolorystykę i ozna-
kowanie – dodaje. 

To nie koniec rewolucji. Zmia-
ny pojawią się też w taryfi e bile-
towej. Posiadacze Pruszkowskiej 
Karty Mieszkańca za bilet jed-
norazowy zapłacą symboliczną 
złotówkę. Pozostali – 3 zł. Bilet 
będzie ważny godzinę i pozwoli 
na przesiadanie się do autobusów 
pozostałych linii bez konieczności 
zakupu kolejnego biletu. Co wię-
cej: mieszkańcy będą mogli ku-
pić bilety miesięczne, które formą 
będą nieco przypominały War-
szawską Kartę Miejską. Taki bi-
let będzie bowiem obowiązywał 
na wszystkich sześciu liniach. Ce-
na? Dla posiadaczy Pruszkow-
skiej Karty Mieszkańca – 50 zł, 
dla pozostałych – 90 zł. 

Zgodnie z zapewnieniami 
urzędników wyniki konsultacji 
społecznych niebawem pojawią się 
na stronie internetowej miasta. 

wiadomo – czytamy w mailu na-
desłanym przez Michała. 

Postanowiliśmy sprawdzić co 
się dzieje w tej sprawie. – Czekamy 
na uzgodnienia z gminami Brwi-
nów, Michałowice i Ożarów Mazo-
wiecki. Część naszych linii będzie 
zatrzymywała się na przystankach 
w tych gminach. Jeśli uzgodnie-
nia otrzymamy do końca roku, 

Kiedy pojawią się nowe linie?
Plany rozszerzenia pruszkowskiej komunikacji

to jest szansa że tuż po Nowym 
Roku ogłosimy przetarg na ob-
sługę sześciu linii autobusowych. 
Liczymy na to, że autobusy na no-
wych zasadach zaczną kursować od 
1 marca – mówi Agnieszka Miros 
z Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Jakie postulaty zgłoszone 
przez mieszkańców i podróżnych 
w trakcie konsultacji społecz-
nych zostaną wcielone w życie? 
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– Liczymy na to, 
że autobusy na 
nowych zasadach 
zaczną kursować 
od 1 marca – mówi 
Agnieszka Miros 

Dwa auta 
łupem złodziei
PRUSZKÓW 
Z posesji 
w pruszkowskiej 
dzielnicy Ostoja 
skradziono dwa auta. 
Złodzieje zastosowali 
metodę „na śpiocha”.

Pomysłowość włamywaczy 
jest niestety nieograniczona. 
Stosują różne sposoby, aby do-
konać kradzieży. Metoda „na 
śpiocha” jest jedną z bardziej 
zuchwałych. Złodzieje wyko-
rzystują fakt, że domownicy 
śpią i włamują się do domów 
po wyważeniu, bądź nawier-
ceniu drzwi lub okien.

Tym razem włamywacze 
zastosowali metodę „na śpio-
cha” w pruszkowskiej dzielni-
cy Ostoja. – Policja prowadzi 
czynności dochodzeniowo-
-śledcze, które pozwolą wy-
jaśnić całą sprawę. Złodzieje 
ukradli dwa samochody oraz 
laptopa – informuje asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Włamywacze byli przebie-
gli. Przed bramą posesji stał 
inny pojazd, który uniemożli-
wiał wyjazd, jednak złodzieje 
go przestawili. – Jeden ze skra-
dzionych samochodów stał na 
terenie posesji. Drugi znajdo-
wał się przed bramą. Wyjazd 
zastawiał trzeci pojazd: Toyo-
ta, którą złodzieje przestawili, 
a w środku zostawili kluczyki 
– mówi asp. Kańka.

Co zrobić, aby zabezpieczyć 
się przed kradzieżami metodą 
„na śpiocha”? – Przede wszyst-
kim musimy zadbać o to, aby 
nie zostawiać kluczyków czy też 
ważnych dokumentów w wi-
docznych miejscach. Nie ma 
zabezpieczeń, które gwaran-
tują pełną skuteczność. Musi-
my zadbać o to, aby dokładnie 
zamykać drzwi, okna i bramy 
– tłumaczy rzecznik pruszkow-
skiej policji.  (JM)

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Piątek, 11 Grudnia 2015

Plany rozszerzenia pruszkowskiej komunikacji

 Czy w przyszłym roku linia Pruszków –  Ożarów stanie się 
linią miejską?

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z 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, z późn. 
zm.) zawiadamiam, że dnia 03.12.2015 r. została wydana 
decyzja nr 5/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej budowy „Obwodnicy wsi Moszna długości 
444,70 m” oraz budowy dwóch rond na skrzyżowaniach  
z drogami powiatowymi DP 3111W i DP 3112W (klasy Z), 
na terenie gminy Brwinów wraz z budową oświetlenia, odcinka 
odwodnienia (kanał deszczowy), przebudową energetyki, 
zabezpieczeniem kabli teletechnicznych i budową przepustu 
pod drogą powiatową DP 3112W oraz z wycinką kolidujących 
drzew i krzewów na działkach nr ew.: 
• 299/89 (299/152, 299/153), 299/146, 339/1, 299/148, 

299/5 (299/150, 299/151), 299/91, 299/144, 337/1, 120/10 
(120/13, 120/14), 336/1, 299/2, 83/5, 84/1, 34/2 – obr. 13  
(obr. Moszna-Wieś), gmina Brwinów,

•  50 (50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7), 51/19 (51/29, 51/30), 43, 44 
– obr. 14 (obr. Moszna -Parcela), gmina Brwinów. 

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

PRUSZKÓW
4 grudnia ok. godz. 12 policjanci odkry-
li w jednym z mieszkań przy ul. Gomuliń-
skiego w Pruszkowie zwłoki mężczyzny. 
Prokuratura kończy procedury związa-
ne z wyjaśnieniem okoliczności tego zda-
rzenia. – Mieszkanie było zamknięte od 
środka, w związku z tym do akcji zaanga-
żowano straż pożarną. Po otwarciu drzwi 

stwierdzono zwłoki 41-letniego mężczy-
zny, który powiesił się. Fakty ewidentnie 
wskazują na samobójstwo. Nie stwierdzono 
współudziału osób trzecich – mówi Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora rejonowe-
go w Pruszkowie. – Prokuratur odstąpił od 
przeprowadzenia sekcji ponieważ nie było 
znamion przestępstwa – dodaje. (SD) 

41-letni mężczyzna popełnił 
w mieszkaniu samobójstwo
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Od stycznia 2016 r. 
w Powiecie 
Pruszkowskim 
dostępna będzie 
nieodpłatna pomoc 
prawna m.in. dla 
osób młodych, 
najbiedniejszych, 
seniorów, kombatantów 
i weteranów. Dzięki 
współpracy z gminami 
i organizacjami 
pozarządowymi 
na terenie powiatu 
powstaną miejsca, 
w których bezpłatnej 
pomocy prawnej 
udzielać będą 
radcowie prawni 
i adwokaci. 

Punkty zostaną otwarte 
w Pruszkowie, Piastowie, 
Raszynie oraz Opaczy 

Kolonii (gmina Michałowice).
Pomoc prawna w założeniu 

Nieodpłatna pomoc prawna dla 
mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

będzie udzielana w każdym 
z tych miejsc przeciętnie pięć 
dni w tygodniu przez co naj-
mniej cztery godziny dziennie.

Kto będzie mógł 
skorzystać?
Z porad będą mogły korzy-
stać osoby, które nie ukończy-
ły 26. roku życia, osoby powyżej 
65. roku życia, kombatanci, we-
terani, osoby posiadające waż-
ną Kartę Dużej Rodziny, a także 
ofiary katastrof naturalnych 
i klęsk żywiołowych oraz oso-
by najuboższe. 

Pomoc będzie można uzy-
skać w zakresie prawa pracy, 
prawa cywilnego, karnego, ad-
ministracyjnego, ubezpieczeń 
społecznych, prawa rodzinne-
go oraz podatkowego z wyłą-
czeniem spraw związanych 
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. Wykluczone 
z poradnictwa będzie również 

Pruszków, 
ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałki: 14.00 - 18.00
Wtorki: 9.00 – 13.00
Środy: 14.00 – 18.00
Czwartki: 9.00 – 13.00
Soboty: 9.00 – 13.00

Pruszków, 
ul. Promyka 24/26
Poniedziałki: 14.00 - 18.00
Wtorki: 10.00 – 14.00
Środy: 10.00 – 14.00
Czwartki: 14.00 – 18.00
Piątki: 8.00 – 12.00

Piastów, 
ul. Namysłowskiego 11
Poniedziałki: 12.00 - 16.00
Wtorki: 14.00 – 18.00
Środy: 8.00 – 12.00
Czwartki: 14.00 – 18.00
Piątki: 10.00 – 14.00

Punkty planowane do powierzenia organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego od stycznia 2016 r. (porad udzielać będą radcowie prawni, 
adwokaci, doradcy podatkowi, a także osoby z wykształceniem prawniczym, posia-
dające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenie pomocy prawnej).

Punkty, w których porad udzielać będą radcowie prawni i adwokaci od stycznia 2016 r.

Opacz Kolonia, 
gmina Michałowice, 
ul. Ryżowa 90
Poniedziałki: 12.00 - 16.00
Wtorki: 16.00 – 19.00
Środy: 8.00 – 12.00
Czwartki: 9.00 – 13.00
Piątki: 13.00 – 18.00

Raszyn, 
ul. Poniatowskiego 20
Poniedziałki: 12.00 - 16.00
Wtorki: 14.00 – 18.00
Środy: 9.00 – 13.00
Czwartki: 9.00 – 13.00
Piątki: 14.00 – 18.00

Pruszków, 
ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałki: 10.00 - 14.00
Wtorki: 13.00 – 17.00
Środy: 10.00 – 14.00
Czwartki: 13.00 – 17.00
Piątki: 12.00 – 16.00

prawo celne, dewizowe, han-
dlowe oraz sprawy dotyczą-
ce działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmować 
będzie udzielanie porad na te-
mat obowiązujących przepisów, 
sposobów rozwiązania proble-
mów, przygotowanie projek-
tów pism z wyłączeniem pism 
procesowych w toczących się 
postępowaniach, a także spo-
rządzanie wniosków o zwol-
nienie z kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu. 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Piątek, 11 Grudnia 2015
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JANKI
Funkcjonariusze z Komendy Sto-
łecznej Policji zlikwidowali magazyn 
w Jankach, gdzie znajdowały się nie-
legalne wyroby tytoniowe. – To je-
den z największych takich składów 
w Polsce – twierdzą policjanci. Udało 
się im zatrzymać na gorącym uczyn-
ku 34-letniego Pawła M., 54-letniego 

Arkadiusza D. i Natalię K., obywa-
telkę Ukrainy. Rozładowywali oni 
nielegalny towar z busa do maga-
zynu. Funkcjonariusze dotarli do 
właścicielki posesji, w jej obecności 
przeszukano pomieszczenia wynaj-
mowane przez Arkadiusza D. Ujaw-
niono tam 2 mln sztuk nielegalnych 

Policja zlikwidowała ogromny 
magazyn nielegalnych papierosów

papierosów, worki foliowe z pudełka-
mi po papierosach, a także urządze-
nie do foliowania. – Skarb Państwa 
z tytułu niezapłaconej akcyzy 
i wyłudzenia podatku mógł stracić 
ponad 1,8 mln zł – mówi Edyta
Adamus z zespołu prasowego 
Komendy Stołecznej Policji. (SD) 

Zaczipuj swojego psa
PRUSZKÓW
Jeśli nie zaczipowałeś 
jeszcze swojego 
czworonoga to zrób 
to szybko. W Pruszkowie 
do końca roku można 
zrobić to za darmo.

Pamiętajmy: gdy pies zaginie 
czip ułatwi jego znalezienie. Na-
tomiast sam zabieg wszepiania 
czipa trwa krótko, a zwierzak 
odczuje jedynie niewielki ból.

Mieszkańcy Pruszkowa mo-
gą też ubiegać się o 50-pro-
centowe dofinansowanie do 
sterylizacji lub kastracji psów 
i kotów. Wystarczy zgłosić się 
do urzędu, wypełnić właściwy 
wniosek i udać się ze zwierzę-
ciem do weterynarza. 

– Zachęcamy do skorzysta-
nia z takiej możliwości. Czip 
ułatwi nam odnalezienie psa 
w przypadku jego zaginięcia. 
Musimy mieć również kontrolę 
nad rozrodem zwierząt. Czę-
sto jest tak, że rozmnażają się 
one i trudno znaleźć opiekę dla 
kolejnych małych psów i kotów 
– mówi Elżbieta Jakubczak-
- Garczyńska, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
w Pruszkowie. 

Zabiegi przeprowadzane
są w przychodni weteryna-
ryjnej Vet Care w Pruszkowie 
przy ul. Majowej 3. Przychod-
nia jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 10-21, w so-
boty 10-16, w niedziele w godz. 
10-14.  (JM)

Chciał okraść 
karetkę
PRUSZKÓW 
Dzięki szybkiej 
reakcji ratowników 
medycznych rabuś 
został zatrzymany. 
Chciał okraść... 
karetkę. Zdarzenie 
miało miejsce 6 grudnia 
w Pruszkowie.

Mężczyzna zamierzał wyko-
rzystać fakt, że załoga pogo-
towia zajęta jest udzielaniem 
pomocy kobiecie. Wsiadł do 
kabiny karetki i rozpoczął 
poszukiwania łupów, ale 
zauważyli to ratownicy me-
dyczni. – Mężczyzna podjął 
próbę ucieczki, gdy zorien-
tował się, że został przyła-
pany na kradzieży. W pogoń 
za nim ruszyli ratownicy, 
którzy go uchwycili – opi-
sywał Wojciech Diadia, kie-
rownik pruszkowskiej bazy 
Falck Medycyna. 

Na miejsce wezwano po-
licję.– Funkcjonariusze za-
trzymali mężczyznę, który 
próbował ukraść telefon znaj-
dujący się w karetce. Wsiadł 
do kabiny, gdy ratownicy by-
li zajęci udzielaniem pomocy 
kobiecie, która miała złama-
ną rękę – mówiła asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Jak zakończyła się spra-
wa? – Mężczyzna został uka-
rany mandatem. Dodatkowo 
w chwili zatrzymania znajdo-
wał się pod wpływem alkoho-
lu – powiedziała asp. Kańka. 
Niewielką karą dla rabusia za-
skoczeni byli ratownicy. – To 
dość dziwna sytuacja. Podjęli-
śmy wysiłek, aby pomóc i ująć 
złodzieja, a on otrzymał tylko 
mandat i pojechał na izbę wy-
trzeźwień. Z tego, co wiem to 
dzień wcześniej również zo-
stał zatrzymany za kradzież 
– mówił Diadia.  (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Piastowie ma 
powstać parking. Czy to 
oznacza, że skończą się 
problemy z dowożeniem 
dzieci do placówki? 
Wiele na to wskazuje.

W ejście  do szkoły, 
z którego korzystają 
uczniowie znajduje 

się od strony ulicy Paderewskie-
go. Kłopot w tym, że nie ma tam 
ani jednego miejsca parkingowe-
go, a nawet zatoczki, w której ro-
dzice mogliby zostawić samochód 
i zaprowadzić malucha do szkoły. 

Jaki jest tego efekt? Rodzice 
zostawiają samochody gdzie się 
da – na poboczu, wzdłuż chod-
nika, a nawet na wjazdach do 
okolicznych posesji. Problem 
dodatkowo potęgują pojazdy pa-
cjentów przychodni lekarskiej, 
która znajduje się bezpośrednim 
sąsiedztwie szkoły. 

W porannych i popołudnio-
wych godzinach ruch jest tu spo-
ry. Wiele osób zwracało uwagę, 
że starsze dzieci, które same idą 
do szkoły, lawirują między samo-
chodami. – Rodzice maluchów są 
nieodpowiedzialni. Samochody 
stawiają gdzie popadnie. Przecież 
można zaparkować nieco dalej 
i zaprowadzić małe dziecko do 
szkoły – mówi Mariusz, jeden 
z rodziców. – Z samochodami 
z przychodni również powinni 
coś zrobić. Czy miasto nie może 
stworzyć w rejonie szkoły jakie-
goś parkingu? – pyta.

Okazuje się, że miasto wzię-
ło sobie uwagi rodziców do 
serca. Piastowski magistrat 
właśnie ogłosił przetarg na wy-
konanie parkingu przy Szkole 

się do Grzegorza Szuplewskie-
go, burmistrza Piastowa. – Te 
10 miejsc ma służyć rodzicom, 
którzy chcą podwieźć dzieci do 
szkoły, zaprowadzić je do bu-
dynku i pomóc zmienić buty 
czy porozmawiać z wychowaw-
cą – odpowiedział burmistrz. 
– W przypadku zebrań czy innych 
spotkań w szkole rodzice samo-
chody mogą zostawiać przy ulicy 
Dąbrowskiego, przy ogrodzeniu 
szkoły – dodał.

Kłopot jednak w tym, że zo-
stawiając samochód przy ul. Dą-
browskiego trzeba pokonać sporą 
odległość by wejść do szkoły. – 
Ten problem również niebawem 
zostanie rozwiązany. Chcemy 
zamontować dodatkową furtkę 
od strony tej ulicy – mówi bur-
mistrz Grzegorz Szuplewski. 
– Miejsca parkingowe przy Dą-
browskiego będą miały utwar-
dzoną nawierzchnię dopiero po 
przebudowie ulicy. Przeprowa-
dzimy ją najprawdopodobniej 
w 2017 roku. Termin zależy jed-
nak od inwestycji związanej z bu-
dową odwodnienia w tej części 
miasta – zaznacza. 

Podstawowej nr 4. Konkretnie 
chodzi o... 10 miejsc dla aut. Par-
king ma być gotowy do końca 
bieżącego roku. Aby stworzyć 
miejsca dla samochodów ko-
nieczna będzie wycinka sześciu 
drzew oraz wymiana fragmen-
tu ogrodzenia szkoły. Miej-
sca parkingowe pojawią się na 

Będzie parking przy szkole
Magistrat ogłosił przetarg na wykonanie parkingu przy 
Szkole Podstawowej nr 4. Konkretnie chodzi o... 10 miejsc  

wysokości placu zabaw znaj-
dującego się na terenie szkoły. 
W ramach zadania przewidzia-
no również przebudowę chodni-
ka wzdłuż ogrodzenia. 

Dlaczego magistrat zdecydo-
wał się na budowę tak niewiel-
kiej liczby miejsc parkingowych? 
Z tym pytaniem zwróciliśmy 
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Miejsca parkingowe 
pojawią się na 
wysokości placu 
zabaw znajdującego 
się na terenie szkoły

Pomóżmy Ernestowi
MILANÓWEK
Rodzice małego Ernesta 
Kuźnara z Milanówka 
proszą o wsparcie. 
Potrzebne są środki 
na operację chłopca. 

Ernest ma 9 miesięcy. Urodził 
się z niedorozwojem palców dło-
ni i stóp. Malec przeszedł wie-
le konsultacji w Polsce i teraz 
czeka na wyjazd do Hamburga, 
gdzie 1 lutego 2016 r. zostanie 
przebadany przez lekarzy.

Ernest jest podopiecznym 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. Obecnie trudno ok-
reślić, ile zabiegów czeka mal-
ca. Dlatego też rodzice Ernesta 
proszą o wsparcie. W grodzi-
skich i milanowskich szkołach 
prowadzone są zbiórki starych 
telefonów. Każdy, kto ma w do-
mu niepotrzebny aparat może 
oddać go w określonym miejscu 
i pomóc Ernestowi. Zbiórka pro-
wadzona jest też w przychodni 
MATVITA w Grodzisku Mazo-
wieckim, zakładzie fotografi cz-
nym MJA przy ul. Piłsudskiego 
30 w Milanówku, Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Milanówku 
przy ul. Fiderkiewicza 41, mi-
lanowskiej Bibliotece Publicz-
nej czy też Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Pruszkowie.

Ernest jest pogodny i dzielny. 
W pomoc malcowi zaangażowa-
ło się już wiele osób. – Chodzimy 
3 razy w tygodniu na rehabilita-
cję. Erni jest dzielny i wytrwa-
ły. Nawet nie przypuszczaliś-
my, że będzie tak cierpliwy – pi-
szą rodzice na facebook'owym
profi lu chłopca.

Podróż do Niemiec może 
okazać się krokiem naprzód. 
Dlatego konieczne jest wspar-
cie dla Ernesta. Rodzice li-
czą, że operację chłopca prze-
prowadzi wybitny specjalista 
prof. Mario Igor Rossello, któ-
ry operował Roberta Kubicę.

Każdy może oddać stary tele-
fon, aby pomóc Ernestowi. Fun-
dacja „Zdążyć z Pomocą” pro-
wadzi też konto chłopca. Dar-
czyńcy mogą dokonywać wpłat 
na numer konta 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615. W tytule 
przelewu należy wpisać: 27226 
Kuźnar Ernest darowizna na po-
moc i ochronę zdrowia.  (JM)
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PRUSZKÓW
Na ścianie banku przy 
ul. Chopina w Pruszkowie 
pojawiła się twarz. 
Mieszkańcy twierdzą, 
że przypominała Jezusa.

Jak podawał portal metrocafe.
pl, do objawienia miało dojść 
dwa tygodnie temu, w niedziel-
ne przedpołudnie. Bank w tym 
czasie był zamknięty, jednak 
przechodnie zwracali uwagę na 
rysy pojawiające się na ścianie 

budynku. Wiele osób twierdziło, 
że to twarz Jezusa. Na ścianę ban-
ku przy ul. Chopina padały pro-
mienie słońca, w które wmieszał 
się cień gałęzi. Z tego połączenia 
utworzyła się „twarz”. Obraz miał
duży nos i kształt oczu

Do tej pory bank przy Cho-
pina znany był m.in. z napadu 
który tam przeprowadzono. 30 
stycznia 2015 r. ok. godz. 18 ban-
dyci weszli do placówki i zażąda-
li od kasjerki pieniędzy. Potem 
zniknęli bez śladu.  (JM)

„Objawienie” na ścianie banku

Obwieszczenie starOsty PruszkOwskiegO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej

Zgodnie z 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, z późn. zm.) 
zawiadamiam, że dnia 01.12.2015 r. została wydana decyzja nr 4/2015  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
skrzyżowania ul. Wiejskiej i ul. Jałowcowej wraz z przebudową 
sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego oraz rozbiórką 
ogrodzeń na działkach nr ew.: 1110, 272/2 (272/11, 272/12),  
277/3 (277/14, 277/15), 212/2, 192/1 we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek  
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Obwieszczenie starOsty PruszkOwskiegO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 
04.12.2015 r. została wydana decyzja nr 6/2015 o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ul. Pia-
stowej i ul. Lilpopa wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych, 
oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych, rozbiórką ogrodzeń  
i wycinką drzew w m. Brwinów, gmina Brwinów na działkach nr ew.: 
67 (67/1, 67/2), 72 (72/1, 72/2), 151 (151/1, 151/2), 155 (155/1, 155/2), 
68, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/20, 154 – obręb 20  
w Brwinowie, gmina Brwinów.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem 
– numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzi-
nach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, 
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzy-
mały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

OGŁOSZENIE

Szkole Podstawowej nr 4. Konkretnie chodzi o... 10 miejsc  



Pożyczka gotówkowa
Pozwól sobie na więcej!

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19
Tel. (22) 729 04 18, Kom.795 591 336
Kredyty-chwilowki.pl | 801 800 107
Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa. Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. infor-
muje, że współpracuje w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych z następującymi pożyczkodawcami: P. U. H. „NOBILES 2” 
S. C. z siedzibą w Tychach, NIP: 646 - 249 - 48 - 50 oraz F. H. U. „GREDAN” z siedzibą w Tychach, NIP: 646-144-08-46. Pośrednictwo Finansowe 
„KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. informuje, że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od pożyczkodawców wynagrodzenie, a nadto 
że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych 
lub zmierzających do zawarcia umowy o dany produkt finansowy. *Koszt połączenia to 35 gr z VAT dzwoniąc z tel. stacjonarnego lub wg. stawki 
operatora, dzwoniąc z tel. Komórkowego** koszt wg.stawek operatora.

do 1 000 zł
okres spłaty do 30 dni
wypłata w 15 minut

do 1 000 zł
okres spłaty do 6 miesięcy
wypłata w 12 godzin

do 3 000 zł
okres spłaty do 24 miesięcy
wypłata w 12 godzin

NOWOŚĆ
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Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta  
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej  
dz. ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 0,1021ha, położonej  
w Piastowie przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, opisanej  
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00008850/6.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 172/2015  Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 09 października 2015r.
Cena wywoławcza netto wynosi:  257  292,00 zł (słownie: dwie-
ście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote  
i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 
23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r., o godzinie 1130,   
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta  
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowią-
cej dz. ew. nr 144, w obrębie 02, o powierzchni 0,1159ha, położonej  
w Piastowie przy ul. Północnej 12, opisanej w księdze wieczystej  
KW Nr WA1P/00017826/5.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 160/ 
2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 23 września 2015r.
Cena wywoławcza wynosi: 229 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzie-
ścia dziewięć tysięcy złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości zwolnio-
ne jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r., o godzinie 1000,   
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole  
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie 
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu działający  

z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem obejmujący sale dydaktyczną  
o pow. 54 m2, mieszczącą się w Szkole Podstawowej im. św. Sta- 
nisława Kostki w Kostowcu ul. Matki Florentyny Dymman 5,  
05-831 Młochów  (dz. nr ew. 3/4 obręb Kostowiec, gm. Nadarzyn).

Burmistrz Gminy Brwinów  
informuje, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Brwi-
nów przy ul. Grodziskiej 12 od dnia 
03.12.2015 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia, stanowiących własność 
Gminy Brwinów: działka nr ew. 30 po-
łożona w Brwinowie obr. 1, część działki 
nr ew. 173/9 położonej w miejscowości 
Parzniew oraz część działki nr ew. 2/3 
położonej w Brwinowie obr. 9.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta  
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy części niezabudowanej nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej dz. ew. nr 593, w obrębie 02, o powierzchni 0,0643ha, poło-
żonej w Piastowie przy ul. Warszawskiej, opisanej w księdze wieczystej 
KW Nr WA1P/00116856/8.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 
126/2015  Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 sierpnia 2015r.
Cena wywoławcza wynosi: 278 390,00 zł (słownie: dwieście siedemdzie-
siąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100). Zbycie nie-
ruchomości zwolnione jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r., o godzinie 1230,  w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka 
B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
przy ul. T. Kościuszki 32A oraz na stronie 
internetowej www.grodzisk.pl i www.bip.
grodzisk.pl został zamieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych sprzeda-
ży, a mianowicie nieruchomość położoną 
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 
Listopada, oznaczoną jako działka nr 46/7 
w obr. 24. Info.: (22) 755 55 34 wew. 220 
oraz na www.grodzisk.pl

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
przy ul. T. Kościuszki 32A oraz na stro-
nie internetowej www.grodzisk.pl został 
umieszczony wykazy nieruchomości 
lokalowych przeznaczonych do wynaj- 
mu, a mianowicie pomieszczenia zloka-
lizowane w budynku przy ul. 11 Listo- 
pada 48 w Grodzisku Mazowieckim.  
Info.: (22) 755 55 34 wew. 220 oraz na  
www.grodzisk.pl

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Ekspedientki do spożywczego, 
okolice Błonia i Nadarzyna, 
698-261-469 

 ► Frezer-Montażysta 
- Produkcja Maszyn Pakujących 
- Pęcice Małe k/Janek 
502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu 

 ► Magazynier - Zaopatrzeniowiec - 
Produkcja Maszyn Pakujących 
- Pęcice Małe k/Janek 
502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu 

 ► Na ręczną myjnię samochodową, 
501132522 

 ► Poszukujemy Dowódcy Zmiany 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Wymagany wpis KPOF oraz dobra 
znajomość obsługi komputera. 
Kontakt: 695-804-224. 

 ►  Serwisant - Automaty pakujące 
- Sokołów k/Janek 502-259-383 
service@coffee-service.eu.

Zatrudnię od zaraz osoby 
do sprzątania w sklepach 
spożywczych w miejscowościach: 
Płochocin i Błonie. Kontakt: 
727-003-175 lub 508-028-068. 

 ► Zatrudnimy pracowników 
branży budowlanej na budowę 
w Grodzisku Mazowiecki. 
Tel 512177172 w godz. 8-16 

Nieruchomości – sprzedamt

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  
ul. Malinowa  15- 836m2 media
(gaz wod Kan), Tel. 605 338 255 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

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

 ► Sprzedam mieszkanie, tel 600214802 

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 
98m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
na mniejsze, 2-pokojowe około 
50m2. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa 
w odnowionej kamienicy, w pobliży 
parku. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie, nowe okna, panele 
na podłodze, zadbane. Zamienie 
na mniejsze – może być komunalne 
lub spółdzielcze również 
w Pruszkowie. 509 683 032 

Okazja sprzedam mieszkanie 
70 m 3000 za m2 1pietro 4pok 
Blok ocieplony i odnowiony 
w tym roku. Cena 205 000.- 
Tel. 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż 
podziemny ogrzewany
ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

 ► Kwatery dla grup 
pracowniczych, 
609 218 062

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Poszukuję działki z prądem 
do wynajęcia w Pruszkowie pod 
nieuciążliwą działalność. 
Tel. 693853066 

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

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, dwa pokoje 
z kuchnią na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone lub 
do remontu. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 lub 
662-291-133 

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

Usługi

 ► Cyklinowanie, układanie, renowacja 
podłóg 602-828-088 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pożyczki bez BIK, 
511 961 335 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

Studnie, 601 231 836 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 
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