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REKLAMABatalia o fotel prezydenta Pruszkowa
PRUSZKÓW
Kto zasiądzie na fotelu prezyden-
ta Pruszkowa? Kandydatów jest 
pięciu: Jan Starzyński (obecny 
prezydent), Maksym Gołoś, Jan 
Górski, Marek Prędota oraz Elż-
bieta Smolińska (starosta powia-
tu pruszkowskiego). Rozmowy 
z nimi w tym numerze. „Jakie 
są najpilniejsze potrzeby gmi-
ny? – takie pytanie zadaliśmy 
też kandydatom na burmistrzów 
i wójtów z naszego regionu.

WIĘCEJ  10, 12, 13, 14 i 15    
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																											(cmentarz	na	Gąsinie)																																																	

																		tel.	całodobowy		22	2453038
																												

													

			Pruszków	ul.	Helenowska	3
(osiedle	Staszica	-	teren	kościoła	św.	Józefa)

					tel.	całodobowy		22	7281993
												

																										

																																										

		Piastów	ul.	Gęsickiego	3	
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REKLAMA

JAN  STARZYŃSKI
PREZYDENT  PRUSZKOWA

PO  PIERWSZE  MIESZKAŃCY! www.starzynski.org.pl

Słuchać ludzi, pomagać ludziom

Zdzisław  Sipiera
 Kandydat do Rady Powiatu Pruszkowskiego       lista 3  miejsce 1

www.pispruszkow.org
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 Jan StarzyńskiMaksym Gołoś  Jan Górski  Elżbieta Smolińska Marek Prędota
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PRUSZKÓW
Wyjątkowy klimat zapanuje w prusz-
kowskiej hali Znicza podczas spe-
cjalnego Kiermaszu Świątecznego. 
Impreza będzie znakomitą okazją, 
aby wybrać odpowiedni prezent pod 
choinkę. Wystawcy przygotowali sze-
roki wybór stylowych tekstyliów, pat-
chworków, rękodzieła i biżuterii. Coś 

dla siebie znajdą miłośnicy wyrobów 
z wikliny i ceramiki. Do nabycia będą 
też ręcznie malowany jedwab, ubra-
nia, kosmetyki, dekoracje wnętrz, 
świąteczne wypieki i przysmaki. Dla 
dzieci przygotowano magiczny ką-
cik z niespodziankami. Chętnych 
do uczestnictwa, jako wystawców, 

Prezenty dla bliskich? 
Idź na Kiermasz Świąteczny

organizator prosi o kontakt pod 
adresem  eventydtm@gmail.com 
lub tel. 535 33 30 34. Start: 14 grud-
nia (niedziela), godz. 11.00–16.00, 
hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 
4. Wstęp wolny. Patronat na Kierma-
szem Świątecznym objął Jan 
Starzyński, prezydent Pruszkowa. (EL)

Piątek, 7 Listopada 2014

Marek PAPUGA
KANDYDAT DO SEJMIKU
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REKLAMA

REKLAMA

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

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Z krajobrazu Pruszkowa 
zniknęły stare hale 
fabryki Mechaników. 
Nie oznacza to 
jednak, że jeden 
z najważniejszych 
dla miasta zakładów 
produkcyjnych odejdzie 
w niepamięć wraz 
z gruzami budynków.

„Mechanicy” to potocz-
na nazwa Zakładów 
P r z e my s ł ow yc h 

Mechaników Polskich i powo-
jennych Zakładów Przemysło-
wych 1-ego Maja. Działająca od 
1919 roku fabryka przez lata da-
wała zatrudnienie całym rodzi-
nom z Pruszkowa i okolicznych 
miejscowości. Dla wielu osób 
„Mechanicy” do dziś są symbo-
lem świetności miasta. 

Pruszkowska fabryka obrabia-
rek nie przetrwała jednak czasów 
reformacji. Zakład został zlikwi-
dowany. Przez lata jedyną pa-
miątką po „Mechanikach” były 
stare pofabryczne budynki i ha-
le. Wielu mieszkańców marzyło 
o przywróceniu tym obiektom 
świetności. Mieszkania, sklepy, 
galerie,  dom kultury czy kino – 
pomysłów na adaptacje obiek-
tów było wiele. Żaden jednak nie 
doszedł do skutku. Z prostego 
powodu: pofabryczne obiekty 
nadawały się tylko do rozbiórki.

„Mechanicy” zniknęli, ale niezupełnie
Na placu przy ulicy Stalowej staną m.in. obrabiarka i tablica poświęcona fabryce 

Dziś na terenie byłej fabry-
ki powstaje nowoczesne osiedle 
mieszkaniowe. Jednak dewelo-
per nie zapomina o historii tego 
miejsca. – W projekcie osiedla 

odwiedzających galerię handlową. 
Przewidziano również miejsce na 
ustawienie tablicy pamiątkowej. 
Chcemy, by mieszkańcy wiedzie-
li jak ważna dla Pruszkowa była 
Fabryka Obrabiarek – podkreśla 
deweloper Jankowski-Pulchny. 

Wspominana tablica pamiątko-
wa znajdzie się na placu przy ul. 
Stalowej. Ten jest już urządzony 
i niebawem zostanie udostępnio-
ny mieszkańcom. – Oprócz tablicy 
znajduje się tam fontanna, alejki 
i dużo zieleni. To będzie nie tylko 
miejsce do wypoczynku, ale i miej-
sce pamięci – mówi Andrzej Króli-
kowski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Budowa placu na mocy poro-
zumienia została zrealizowana 
ze środków dewelopera – dodaje.

Kiedy zatem plac zostanie 
udostępniony pruszkowianom? 
– Otwarcie zaplanowaliśmy na 

12 listopada, na godz. 18. Na uro-
czystości zaprosiliśmy również 
ambasadora Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, bo zakłady 
zostały wzniesione przez Stowa-
rzyszenie Mechaników Polskich 
z Ameryki i pieniądze Polonii 
amerykańskiej. Zaproszenia 
trafiły też do rodzin związa-
nych z „Mechanikami” – pod-
kreśla Andrzej Królikowski.  
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REGION
W czasie policyjnej 
akcji „Znicz” 
kontrolowano okolice 
cmentarzy, pilnowano 
bezpieczeństwa 
na drogach.

Akcję  w powiatach pruszkow-
skim i grodziskim prowadzono 
od piątku do poniedziałkowego 
poranka. – Policjanci interwe-
niowali przy 13 kolizjach drogo-
wych. Nie odnotowano żadnego 
wypadku, czyli nie było rannych 
– mówi kom. Dorota Nowak, 
rzecznik KPP w Pruszkowie. 
Dyżurny otrzymał też zgło-
szenia o 17 zdarzeniach krymi-
nalnych. Policjanci zatrzymali 
łącznie 10 osób, w tym dwóch 

Akcja „Znicz” na drogach
nietrzeźwych kierowców. A jak 
było w powiecie grodziskim? – 
Niestety, 1 listopada doszło do 
wypadku, zginęła jedna osoba. 
Tuż po godz. 17.00 w miejsco-
wości Gole kierujący mercede-
sem podczas wyprzedzania volvo 
potrącił jadącego w przeciwnym 
kierunku rowerzystę. 62-letni 
mężczyzna zginął na miejscu 
– podaje st.asp. Katarzyna Zych, 
rzecznik KPP w Grodzisku. 
Rowerzysta nie posiadał na 
sobie kamizelki odblaskowej.

Dodatkowo funkcjonariu-
sze byli wzywani do czterech 
kolizji, dwie z nich spowodo-
wali nietrzeźwi kierowcy. Za-
trzymanych zostało też osiem 
osób, które kierowały pojazdami 
po alkoholu.  (AD) 

 Plac jest już urządzony i niebawem zostanie udostępniony mieszkańcom

jest przewidziane miejsce na usta-
wienie pamiątkowej obrabiarki. 
Znajdzie się ona przy głównym 
ciągu pieszym. Dzięki temu bę-
dzie widoczna również dla osób 

o godzinie 18.00 
nastąpi otwarcie 
placu

12 listopada
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MILANÓWEK
Milanowskie Centrum Kultury ogło-
siło konkurs na mural. Zwycięska 
praca ozdobi ścianę budynku MCK. 
Mural to specyfi czny gatunek sztuki 
ulicznej, często mylony z graffi ti. Ma 
jednak więcej wspólnego z malowi-
dłem ściennym, niż przypadkowym 
mazaniem po murach. Centrum 

Kultury w Milanówku postanowi-
ło docenić twórców tej dziedziny 
i ogłosić dla nich specjalny konkurs. 
Tematyka jest dowolna, jednak mu-
si wpisywać się w charakter mia-
sta i nawiązywać do kultury, sztuki, 
architektury, przyrody bądź ha-
seł kojarzących się z Milanówkiem. 

Zaprojektuj mural, który ozdobi
ścianę budynku centrum kultury

Zwycięski projekt zostanie wykona-
ny przez autora na ścianie budynku 
centrum przy ul. Kościelnej. Koszty 
w wysokości do 2 tys. zł pokryje 
organizator konkursu. Prace 
indywidualne i zespołowe można 
nadsyłać do 10 listopada. Ich auto-
rzy muszą być pełnoletni. (EL)

Piątek, 7 Listopada 2014

PRUSZKÓW
W najbliższą 
sobotę (8 listopada) 
w Pruszkowie rusza 
parkrun. Do pokonania 
dystans 5 km.

Parkrun to wyjątkowa impre-
za. Wydarzenie ma charakter 
otwarty i rodzinny. – To biegi 
dla wszystkich, niezależnie od 
stażu biegowego – mówił nie-
dawno naszej gazecie Janusz 
Wiśniewski, koordynator Par-
krun Pruszków. – Do udziału 
zachęcamy biegaczy z wózka-
mi oraz czworonożnymi przy-
jaciółmi – zaznaczył.

Szlak pruszkowskiej od-
słony parkrunu wiedzie do-
okoła Parku Potulickich. 
Można jeszcze zgłosić swój 
udział. Wystarczy wejść na 
stronę parkrun.pl, wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy 
i przed biegiem wydrukować 
kartkę z indywidualnym ko-
dem uczestnika. Udział w bie-
gu jest bezpłatny.

Od tej pory takie biegi będą 
się odbywać w Pruszkowie co 
tydzień. Po każdym z nich na 
stronie internetowej organi-
zatora opublikowane zostaną 
dokładne statystyki, a w nich 
nie tylko czas biegu, ale też 
informacje o pobitych rekor-
dach życiowych i najlepszych 
zawodnikach. Dlatego tak waż-
ne jest, aby przed imprezą wy-
pełnić internetowe zgłoszenie 
i podać niezbędne dane.

Start biegu o godz. 9, Park 
Potulickich.  (EL) 

Parkrun 
już w sobotę

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
„Maszyna” ruszyła: 
5 listopada odbyła się 
uroczystość podpisania 
aktu erekcyjnego 
oraz wmurowania 
kamienia węgielnego 
pod budowę Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie.

Zdaję sobie sprawę z tego, 
że nie jest to inwestycja 
w równym stopniu przez 

wszystkich oczekiwana. Chciał-
bym jednak przypomnieć, że ten 
obiekt, który znajduje się naprze-
ciwko, czyli trybuny Znicza, 
udało się nam wywalczyć tylko 
jednym głosem przewagi. Zada-
nie zostało zrealizowane, a bu-
dżet się od tego nie zawalił. Ta 
inwestycja również jest przygo-
towana, jeżeli chodzi o inżynierię 
fi nansową. Dlatego cieszę się, że 
możemy rozpocząć jej realizację. 
Jestem też pewien, że za parę lat, 
ci którzy dzisiaj są niezadowoleni 
zmienią zdanie, mogąc korzystać 
ze wszystkiego, co obiekt ten za-
pewni – mówił Jan Starzyński, 
prezydent Pruszkowa.

Podczas uroczystości nie za-
brakło przedstawicieli wykonaw-
cy, firmy Strabag. – Jesteśmy 
dumni, że zostaliśmy wybrani, 
by zrealizować tak prestiżową 
inwestycję, jaką jest centrum – 
miejsce, gdzie będzie się skupiało 

Kamień węgielny pod CDK
Symboliczny początek budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Władze miasta, urzędnicy, 
księża i przewodniczący rady 
oraz przedstawiciele Straba-
gu złożyli podpisy pod aktem 
erekcyjnym, który zabezpieczo-
ny metalową tubą trafi ł do przy-
gotowanego wcześniej murku 
i został zamurowany. Gdyby po-
tomni znaleźli go kiedyś, moder-
nizując lub rozbierając budynek, 
przeczytają m.in.: „Jest naszą in-
tencją, aby budowane centrum 
jak najlepiej służyło wszystkim 
mieszkańcom Pruszkowa. Nie-
chaj dzięki tej inwestycji umac-
nia się dorobek kulturowy...”

Na koniec, poza samorzadow-
cami i przedstawicielami wyko-
nawcy,  kielnię zaprawy mógł 
dorzucić każdy z obecnych. 

życie kulturalne miasta i jego 
mieszkańców – powiedział Ja-
cek Kowalski, dyrektor budow-
nictwa ogólnego Strabagu.

Sanepid zmienił siedzibę
GRODZISK MAZOWIECKI
Sanepid w Grodzisku 
ma nową siedzibę. 
– Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi. To poprawia 
nie tylko nasz komfort 
pracy, ale przede 
wszystkim wychodzi 
z korzyścią dla 
interesantów – mówi 
Krzysztof Hortyński, 
dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 
w Grodzisku.

Co prawda sanepid pod nowym 
adresem funkcjonuje od wrze-
śnia, ale dopiero 4 listopada 
odbyło się ofi cjalne otwarcie. 
Żwirki i Wigury 10 – to nowy 
adres grodziskiego sanepidu, 
który teraz może pochwalić 
się pomieszczeniami na miarę 
XXI wieku.

– Zakres pracy został ten sam, 
ale zmieniły się zdecydowanie 
warunki przyjmowania intere-
santów. Teraz osoba, która do nas 
trafi a przyjmowana jest w kan-
celarii, po czym to pracownik do 
niej schodzi, a nie osoba błądzi 
po pomieszczeniach – mówi 
Krzysztof Horotyński.

Adaptacja pomieszczeń w bu-
dynku przy ul. Żwirki i Wigury 
kosztowała 750 tys. zł. Całość 
kosztów pokrył powiat. – Za-
równo zarząd, jak i rada nie 
miały żadnych wątpliwości, 
co do zasadności tej inwesty-
cji – twierdzi Marek Wieżbic-
ki, starosta powiatu. – Dzięki tej 
inwestycji załatwionych zostało 
kilka spraw. Przede wszystkim 

mieszkańcy naszego powiatu 
mają łatwiejszy dostęp do pla-
cówki. Poza tym poprawiły się 
warunki dla samych pracowni-
ków – dodaje.

Wyprowadzka sanepidu ze 
Szpitala Zachodniego rodzi od 
razu pytanie: co będzie z po-
mieszczaniami pozostawiony-
mi po jednostce? – Dyrektor 
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Czy może Pan przybliżyć 
co kryje się pod nazwą 
Nowy Piastów?
W działaniu publicznym ważne są 
zarówno cele, które łączą ludzi, jak i 
ludzie, którzy te cele chcą realizować. 
Jesteśmy zespołem osób o różnych 
umiejętnościach, bogatych doświad-
czeniach zawodowych i życiowych, 
którym w sprawach publicznych przy-
świeca jeden podstawowy cel: krok 
po kroku, konsekwentnie budować 
warunki lokalne, w których żyje się 
godnie. Jesteśmy społecznym, nieza-
leżnym komitetem wyborczym, który 
powstał dzięki woli grupy osób, którym 
bliskie jest dobro Naszego Miasta. 
Widzimy realne problemy i chcemy 
je rozwiązać i nie potrzebujemy do 
tego polityki, tylko zaangażowania 
nas wszystkich i możliwości, które daje 
zasiadanie w Radzie Naszego Miasta.

Dlaczego zdecydował się 
Pan kandydować na stanowi-
sko Burmistrza Piastowa?

Nowy Piastów,  Nowy Burmistrz
Rozmowa z Krzysztofem Smolagą kandydatem na Burmistrza Miasta Piastowa

Co zamierza Pan zrobić dla 
mieszkańców Piastowa jak 
zostanie Pan Burmistrzem?
Miasto ponosi znaczące wydatki 
na zabezpieczenia transportu pu-
blicznego. Wystąpię z inicjatywą 
rozszerzenia  I strefy biletowej 
SKM i KM do Pruszkowa (Piastów 
w I strefi e) oraz podejmę działania 
aby doprowadzić do  współfi nan-
sowania zadania przez staros-
two powiatowe.  

Oczywiście bieżąca  realizacja 
zadań inwestycyjnych między in-
nymi  projektu oczyszczalni ścieków 
deszczowych z kanalizacją burzową 
dla północnej części miasta Piastowa 
oraz zaprojektowanie i wybudowa-
nie brakujących odcinków kana-
lizacji i wodociągów, a następnie 
sukcesywna realizacja budowy dróg 
i chodników to podstawowe zadania 
do wykonania na najbliższe lata. 

Deklaruję pełne wsparcie przy 
budowie nowej przychodni na
gruntach miejskich. 

 Edukacja to rozwój społeczeń-
stwa  więc utrzymanie wysokiego 
poziomu nauczania szkół jest na-
szym obowiązkiem, a w szczegól-
ności docenienie pracy nauczycieli 
wychowawców. 

Promocja zdrowego życia, kreowa-
nie i wspieranie inicjatyw artystycz-
nych przy pomocy animatorów to 
propozycja dla starszych i dla młodych.

 Nasze pomysły i propozycje nie 
wyczerpują tematu rozwoju i popra-
wy życia w Naszym mieście. Więcej 

Z Piastowem związany od  zawsze. 
Tu się  wychowywałem, zdobywałem 
wykształcenie, mieszkam,  pracuję  
i płacę podatki. Wiem,  że wie-
le spraw i zadań inwestycyjnych  
można było przeprowadzić szybciej 
i lepiej.  Jestem przygotowany me-
rytorycznie i praktycznie  do objęcia 
tej funkcji. Posiadam odpowiednie 
wykształcenie – studia  kierunek 
administracja publiczna, mam 
doświadczenie w pracy samorzą-
du  i administracji publicznej, oraz  
osobiste doświadczenie życiowe 
prowadząc przez wiele lat własną 
firmę, co nie jest bez znaczenia 
w podejmowaniu trudnych decyzji.

Wspomniał  Pana o doświad-
czeniu samorządowym?
Tak, 4 lata Radny Rady Miejskiej 
i 3,5 roku na stanowisku zastępcy 
burmistrza. Sądzę, że jest to do-
bre przygotowanie do pełnienia 
funkcji burmistrza nawet od jutra 
bez straty czasu na naukę.

informacji znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej  www.
nowypiastow.pl

Co Pana wyróżnia spośród 
innych kandydatów 
na Burmistrza?
Jestem najmłodszym z kandydatów 
ubiegającym się o tak zaszczytną, 
a zarazem bardzo odpowiedzial-
ną funkcję. Skuteczność, konse-
kwencja, odpowiedzialność to nie 
tylko hasła ale rzeczywistość. Chcę  
współpracować, słuchać i wspól-
nie realizować ustalone zadania. 
Chciałbym aby w przyszłej wybra-
nej przez Państwa radzie członko-
wie komisji pracowali na zasadach 
kompetencji i pełnej współpracy.  
Sądzę, że samorząd lokalny nie jest 
miejscem do walki politycznej.

Czy może Pan coś 
powiedzieć o swojej rodzinie?
Żonaty, trójka dzieci dorosłych, 
syn Łukasz absolwent Politechniki 

Warszawskiej- informatyk, córki 
Katarzyna studentka Politechniki 
Warszawskiej i Alicja studentka 
Akademii  Medycznej w Warszawie

Dlaczego warto 
na Pana głosować?
Piastów potrzebuje zmiany, po-
trzebuje kompetentnej, meryto-
rycznie przygotowanej do realizacji 
wyzwań władzy samorządowej. 
Przedstawiłem ambitny, a zarazem 
realny program i biorę pełną od-
powiedzialność za jego realizację. 
Jestem przekonany, że możemy 
to zrobić i wspólnie to zrobimy. 
Zachęcam do poparcia naszego Ko-
mitetu Wyborczego Nowy Piastów 
i udziału w wyborach 16 listopada.  
Skorzystajmy z wolności, wolno-
ści wyboru, którą wywalczyliśmy 
24 lata temu. 

Nie pozwólmy wybrać za Nas!  
Wybierzmy Nowy Piastów.

 Dziękuję za rozmowę

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Symboliczny początek budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego
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– Jestem pewien, 
że za parę lat, ci 
którzy dzisiaj są 
niezadowoleni 
zmienią zdanie, 
mogąc korzystać 
ze wszystkiego, co 
obiekt ten zapewni 
– mówił przezydent 
Jan Starzyński

szpitala ma pewne koncepcje, 
jednak nie są one skrystalizo-
wane do końca. Te pomiesz-
czenia są absolutnie potrzebne 
szpitalowi. Mowa o 300 mkw., 
które chcemy zaadaptować 
wyłącznie na potrzeby szpi-
tala – podkreśla starosta Ma-
rek Wieżbicki. (MAP)

Żwirki i Wigury 10 
– to nowy adres 
grodziskiego sanepidu 
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Kandydujê na Burmistrza Miasta Piastowa

www.nowypiastow.pl

Krzysztof   Pawe³

Smolaga
SKUTECZNOŒÆ 

        KONSEKWENCJA

               ODPOWIEDZIALNOŒÆ

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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OTRĘBUSY
Mieszkańcy alarmują: przy szkole 
w Otrębusach pojawia się zbocze-
niec, obnaża się przed dziećmi. Na 
to, że ktoś kręci się koło szkoły zwró-
cili też uwagę pedagodzy. – Sprawa 
była poruszona podczas zebrania. 
Wychowawcy proszą o zachowanie 
czujności. Podobno teren w pobliżu 

szkoły jest patrolowany, ale mamy 
wątpliwości czy dostatecznie często 
– mówią mieszkańcy. – Brwinowscy 
funkcjonariusze są poinformowani 
o przypadkach pojawiania się w oko-
licy szkoły nieznanego mężczyzny 
i prowadzą w tej sprawie działania 
– zapewnia Dorota Nowak, rzecznik 

Uwaga, w pobliżu szkoły 
pojawia się zboczeniec 

pruszkowskiej komendy. Policjanci 
proszą o przekazywanie wszelkich 
informacji, które mogą przyczynić się 
do zidentyfi kowania podejrzanego. 
– Każdy szczegół może być ważny. 
Jeśli ktoś nie chce osobiście zgła-
szać się do komendy, może anonimo-
wo wysłać maila – mówi Nowak. (TK)

Piątek, 7 Listopada 2014
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Kandydatka do Rady Powiatu Pruszkowskiego

K A N D Y D A T  B E Z P A R T Y J N Y

K W W  S L D  L E W I C A  R A Z E M

ŃSKA

66lilista

wiatu Pruszkowskiego

P A R T Y J N Y

Konie zapragnęły wolności 
REGION
Najwyraźniej konie 
miały ostatnio swoje 
„dni wolności”. 

W piątek, 31 października ru-
szyli w świat kopytni lokatorzy 
padoków Stowarzyszenia Jeź-
dzieckiego „Szarża” w Popów-
ku. Minęło kilka dni i mieliśmy 
kolejną ucieczkę. Tym razem, 3 
listopada rano, wolności zapra-
gnęły zwierzęta ze Szkoły Jazdy 

Konnej w Kaniach. Z ustaleń wy-
nikało, że 10-ciu uciekinierów 
nie wyrządziło żadnej szkody. 
Konie szybko trafiły też z po-
wrotem do PaTaTaja. – Już jest 
po wszystkim. Konie nie uciekły 
daleko i szybko zostały wyłapa-
ne. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku, nie spowodowa-
ły też żadnego zagrożenia ani 
szkód – powiedziała kom. Do-
rota Nowak, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej komendy.  (TK) 

Nie bądźmy obojętni
na los bezdomnych
REGION
Zimy jeszcze nie widać, 
ale temperatura może 
spaść w każdej chwili. 
Zaczął się – i potrwa 
kilka miesięcy – ciężki 
okres dla bezdomnych, 
zagrażający nawet ich 
życiu. Nie bądźmy więc 
obojętni na los osób 
bez dachu nad głową. 

Co roku, w okresie mrozów w na-
szym kraju z powodu wyziębie-
nia organizmu odnotowuje się 
przypadki śmiertelne. Szczegól-
nie wśród bezdomnych. Policja 
i straż miejska apelują, aby reago-
wać w sytuacjach, gdy zauważy-
my osobę śpiącą na przystanku, 
ławce, w altanie śmietnikowej. 
Wystarczy jeden telefon do od-
powiednich służb, a możemy ko-
muś uratować życie. 

W  województwie mazowiec-
kim działa 71 placówek pomo-
cowych, w których znajduje się  
blisko 3,5 tys. miejsc dla bez-
domnych. Jeśli chodzi o nasz 
region, to w Brwinowie działa 
Dom dla matek z dziećmi „Na-
zaret” (25 miejsc noclegowych 
dla 25 kobiet z dziećmi), w Oża-
rowie Mazowieckim funkcjonuje 
Dom dla osób bezdomnych (80 

miejsc), a w Pieńkach Zaręb-
skich w gm. Żabia Wola Schro-
nisko dla bezdomnych mężczyzn 
(16 miejsc). Natomiast w Ursu-
sie działa pensjonat św. Łazarza. 
Na całym Mazowszu jest 25 ja-
dłodajni i punktów żywienia
dla bezdomnych.

Osobom bez dachu nad gło-
wą z pomocą przychodzi często 
straż miejska. Patrole monitoru-
ją znane im miejsca gromadze-
nia się bezdomnych (pustostany, 
parki, skwery). – W przypadkach 
napotkania tam takich osób, 
są one informowane o możli-
wości skorzystania z form po-
mocy lekarskiej czy socjalnej 
– mówi Marcin Chodkiewicz 
ze Straży Miejskiej w Prusz-
kowie. – Żadne zgłoszenie nie 
pozostaje bez sprawdzenia ta-
kiej informacji i ustalenia stanu 
faktycznego. Zdarza się również, 
że bezdomni odmawiają pomo-
cy i nie życzą sobie ingerencji
służb – dodaje.  (AD) 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Zamieszanie wokół 
doradcy burmistrza 
Piastowa. – Miał 
zaktualizować strategię 
rozwoju miasta, a tego 
nie zrobił – zarzuca 
Krzysztof Smolaga, 
były wiceburmistrz. 
– To wyłącznie gra 
polityczna – ripostuje 
Marek Kubicki, burmistrz.

N a biurku Kubickiego zna-
lazł się wniosek o udo-
stępnienie informacji 

publicznej dotyczący Zbigniewa 
Izdebskiego, doradcy burmistrza 
miasta. Wniosek złożył Krzysz-
tof Smolaga, który chce rozliczyć 
doradcę za ostatnie trzy lata jego 
pracy. „Czy w latach 2011-2014 
był zatrudniony w Urzędzie Mia-
sta i w jakim charakterze? Jeżeli 
tak, to proszę o przedstawienie za-
wartych umów w/w, efektów pracy 
wykonanych przez w/w oraz zesta-
wienie wypłaconego wynagrodze-
nia za lata 2011-2014” – czytamy 
we wniosku. 

Dlaczego były zastępca bur-
mistrza atakuje doradcę, a tym 
samym burmistrza Piastowa? 
– Bo był zobowiązany zaktuali-
zować strategię rozwoju miasta. 
Przeprowadzono w tej sprawie 
szereg spotkań. Doradca dostał 
materiał, jednak do tej pory nie 

Zamieszanie wokół doradcy
Były wiceburmistrz chce rozliczyć doradcę burmistrza za pracę

wyciąga właśnie takie rzeczy – 
uważa Marek Kubicki. Smoladze 
odpowie na pytania, ale w stosow-
nym czasie. – Będę prosił jesz-
cze o sprecyzowanie pytań, bo na 
dobrą sprawę, nie wiadomo o co 
chodzi w tym wniosku – mówi 
burmistrz i podkreśla, że powo-
łanie doradcy było w pełni uza-
sadnione. – Skoro były zastępca 
nie uczestniczył aktywnie w pra-
cy urzędu, to musiałem mieć do-
radcę. Smolaga nie umiał robić 
analiz, nie zgłaszał konkretnych 
propozycji, więc z kim miałem 
rozmawiać? – pyta Kubicki. 

A sprawa braku nowej stra-
tegii rozwoju miasta? – Trudno 
abym w roku wyborczym przed-
stawił strategię, którą mogliby 
wykorzystać inni. Póki co obo-
wiązuje „stara” strategia i tego 
się trzymamy – twierdzi bur-
mistrz Kubicki. 

przygotował strategii. W efek-
cie Marek Kubicki wprowadza 
„wolnoamerykankę”. Neguje sta-
rą strategię, ale swojej nie propo-
nuje – mówi Krzysztof Smolaga.

Burmistrz Piastowa całą spra-
wę rozpatruje w kategorii polityki. 

MILANÓWEK
OSP w Milanówku 
otrzymała 
dofi nansowanie na 
sprzęt ratowniczy. 
Środki pochodzą 
z WFOŚiGW, który 
wsparł też Milanowskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji.

To drugie przedsiębiorstwo po-
zyskało dotację w formie po-
życzki częściowo umarzalnej 
na kwotę 213 tys. zł. – Środ-
ki zostaną przeznaczone na 
wykonanie przykanalików do 
budynków mieszkalnych w ra-
mach projektu „Podłączenie 
budynków do zbiorczej sie-
ci kanalizacyjnej w Gminie 
Milanówek” – mówi Patrycja 
Jankowska, rzecznik urzę-
du miasta. Ochotnicza Straż 
Pożarna otrzymała 20 tys. zł 
dofinansowania. – Zostanie 
zakupiony zestaw poduszek 
pneumatycznych oraz ze-
staw narzędzi hydraulicznych 
– wyjaśnia Jankowska. Poza 
tym samemu miastu udało się 
ostatnio pozyskać fundusze na 
unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest. Mowa 
o kwocie 6,8 tys. zł. Jankow-
ska: – Zakres prac obejmuje 
demontaż, odbiór i utyliza-
cję azbestu. Chodzi o 13 nie-
ruchomości zlokalizowanych 
na terenie miasta, których 
właściciele złożyli informa-
cje o wyrobach zawierających 
azbest i zgłosili chęć uczest-
nictwa w programie.  (MAP) 

Dostali dotacje
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Na biurku burmistrza 
znalazł się wniosek 
o udostępnienie 
informacji publicznej 
dotyczący Zbigniewa 
Izdebskiego, doradcy 
burmistrza miasta

– Jeśli ktoś w okresie kampa-
nii wyborczej nie ma siły me-
rytorycznej, aby się przebić, to 
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PRUSZKÓW
W najbliższą sobotę na torze kolar-
skim w Pruszkowie dojdzie do pró-
by pobicia rekordu świata w jeździe 
godzinowej. Wyzwania podejmie się 
22-letni Andrzej Bartkiewicz, zawod-
nik Sante Whistle Ziemia Brzeska. 
Jest m.in. trzykrotnym mistrzem 
Polski w wyścigu na dochodzenie. 

– Myślę, że o pobicie rekordu świa-
ta będzie naprawdę ciężko. Mogę 
obiecać, że dam z siebie wszystko 
– powiedział Bartkiewicz w rozmo-
wie z portalem naszosie.pl. Impre-
za będzie dostępna dla wszystkich 
mieszańców Pruszkowa, wstęp 
wolny. O godz. 12.00 otwarte 

BGŻ Arena będzie miejscem
próby pobicia rekordu świata

zostanie główne wejście na tor. 
Po próbie bicia rekordu odbędą 
się zawody (także w niedzielę) 
dla młodych adeptów wyścigów 
kolarskich „Szukamy następców 
olimpijczyków”. Start imprezy: 
8 listopada, godz. 13.00, BGŻ 
Arena, Pruszków, ul. Andrzeja 1. (EL)

Wiadomości Piątek, 7 Listopada 2014

Co z tym kwasem? Nie ma już 
zagrożenia dla mieszkańców
PIASTÓW
Samochód, który 
2 listopada w popołudnie 
został oblany kwasem 
przy ul. Piłsudskiego 
w Piastowie, ciągle stoi 
w miejscu zdarzenia 
– alarmowali 
czytelnicy wpr24.pl.

Do incydentu doszło w minio-
ną niedzielę. Jedno z zaparko-
wanych na ulicy aut zwróciło 
uwagę mieszkańców, bo wokół 
niego unosił się odrzucający za-
pach. Wezwano policję i straż po-
żarną. Kiedy okazało się, że to 
żrąca substancja tak reaguje z ka-
roserią samochodu, do Piastowa 
ściągnięto specjalistyczną grupę 
ratownictwa chemicznego z War-
szawy. Łącznie w akcji zabezpie-
czania auta brało udział siedem 
pojazdów pożarniczych i trzy 
zastępy pruszkowskiej straży.

– Substancję zidentyfi kowa-
liśmy jako kwas i pobraliśmy 
próbki do szczegółowych ba-
dań, ale najprawdopodobniej 
był to kwas siarkowy – mówi kpt. 
Karol Kroć, rzecznik Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej z Pruszkowa. Jak za-
pewnia, w czasie trwania akcji 
żrący odczynnik został uniesz-
kodliwiony poprzez zastosowa-
nie specjalnych neutralizatorów. 
– Ostrzegliśmy też mieszkańców, 
aby zachowali szczególną ostroż-
ność i nie otwierali okien swoich 
mieszkań, bo kwas na miejscu 
długo parował – dodaje Kroć.

Jak zapewnia, nie ma jednak 
ryzyka, że doszło do trwałego 
skażenia. Medialne informacje 
o ilości użytego kwasu były prze-
sadzone. Początkowo podawa-
no, że chodzi nawet o 60 kg żrącej 
substancji. W rzeczywistości 
było o połowę mniej.

Dlaczego od razu nie usu-
nięto tego auta? – To leży w tej 
chwili w gestii policji, która pro-
wadzi czynności wyjaśniające. 

Straż zrobiła wszystko, co w jej 
mocy. Zabezpieczyliśmy miej-
sce i unieszkodliwiliśmy kwas. 
Samochód nie stanowi już za-
grożenia dla mieszkańców, 
a co z nim będzie dalej zależy 
już od prowadzących śledztwo
– wyjaśnia Kroć.

O wspomniane czynności 
wyjaśniające zapytaliśmy kom. 
Dorotę Nowak, rzeczniczkę pra-
sową KPP w Pruszkowie. – Z na-
szych informacji wynika, że auto 
nie zostało uszkodzone w sposób 

znaczący. Prowadzimy postępo-
wanie wyjaśniające, ale dotyczy 
ono uszkodzenia samochodu 
ostrym narzędziem, bo to zgło-
sił nam właściciel auta – infor-
muje Nowak. Dodaje, że całość 
substancji została usunięta z je-
go powierzchni i nie stanowi on 
zagrożenia dla mieszkańców.

Czy to oznacza, że sprawca 
lub sprawcy całego zamiesza-
nia pozostaną bezkarni? – Jeśli 
na podstawie badań próbek ze-
branych na miejscu okaże się, 
że użyto substancji niebezpiecz-
nej dla ludzi, zostanie wszczęte 
odrębne śledztwo – zapewnia 
kom. Nowak.  (EL)

Początkowo podawano, 
że chodzi nawet o 60 kg 
żrącej substancji. 
W rzeczywistości 
było o połowę mniej

W
PR

24

Brwinów chce zmniejszyć emisję gazów
BRWINÓW
Brwinów powiększył 
grono samorządów, które 
przyjęły Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Europa ma być światowym li-
derem w dziedzinie energii 
odnawialnej i technologii nisko-
emisyjnej. Aby to osiągnąć, musi 
w ciągu najbliższych sześciu lat 
osiągnąć postawione sobie cele: 
zredukować o 20 proc. emisję 

gazów cieplarnianych w sto-
sunku do roku 1990; zwiększyć 
udział zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych oraz (również 
o 20 proc.) oraz podnieść efek-
tywność energetyczną.

A co ma do tego gmina? Jej za-
daniem będzie organizacja działań 
sprzyjających założonym celom na 
lokalnym podwórku. Na począ-
tek musi ocenić obecną sytuację, 
wskazać tendencje rozwojowe 
i przedstawić proekologiczne 

plany. A dzięki wpasowaniu się 
w unijną strategię otworzy sobie 
możliwości pozyskiwania środ-
ków. Oczywiście, pod warunkiem, 
że zostaną one wykorzystane na 
realizację inwestycji przyczynia-
jących się do zmniejszenia emi-
sji gazów cieplarnianych. Co więc 
można planować? M.in. ociepla-
nie budynków użyteczności pu-
blicznej, modernizacje kotłowni 
czy budowę kolektorów sło-
necznych. Władze gminy zwróciły 

uwagę na to, że również przesia-
danie się z samochodu na rower, 
by dojechać do celu lub przynaj-
mniej na stację kolejową już wpi-
suje się w strategię zmniejszenia 
emisji gazów. – Dlatego, przyj-
mując ten program, będzie nam 
łatwiej aplikować o dofinanso-
wanie na budowę ścieżek rowe-
rowych – przekonuje burmistrz 
Arkadiusz Kosiński.

Radni przyjęli PGN podczas 
ostatniego posiedzenia.  (TK)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

BRWINÓW
– Chcą nas wykurzyć. 
Siłą jednak tego nie robią, 
a zależy im na tym, abyśmy 
sami się wyprowadzili 
– mówi jedna z mieszkanek 
kamienicy przy ulicy 
Grodziskiej w Brwinowie. 
W kamienicy, która ma 
nowego właściciela, 
a ten zdążył już podnieść 
czynsz, części lokatorów 
odcięto gaz.

B udynek znajduje się w cen-
trum miasta. Przez lata na-
leżał do prywatnej osoby, 

która kilka mieszkań zdecydowa-
ła się sprzedać lokatorom. Ci, któ-
rzy nie zdecydowali się ich wykupić, 
płacili właścicielowi kamienicy 
czynsz wahający się od 6 do 8 zł za 
mkw. Wszystko jednak zmieniło się 
1 sierpnia tego roku. Budynek został 
kupiony przez spółkę i… – Rozpo-
czął się koszmar osób wynajmu-
jących – mówi jedna z lokatorek.

– Nikt z nami nie rozmawia. 
Nie robi zebrań. Dostajemy tyl-
ko kolejne pisma – żali się nasza 

Czynsz podniesiony, gaz odcięty...
Dramatyczna sytuacja niektórych lokatorów kamienicy przy ulicy Grodziskiej

W piśmie jakie wystosowała 
działajaca w kamienicy Wspólnota 
Mieszkaniowa przeczytać można, 
iż odcięcie gazu podyktowane było 
bezpieczeństwem mieszkańców. 
„W związku z wynikami okresowej 
kontroli przewodów kominowych 
BEZWZGLĘDNIE ZAKAZU-
JEMY użytkowania istniejącej 
w budynku instalacji gazowej 
oraz wszelkich form ogrzewania 
paliwami stałymi” – czytamy w pi-
śmie do mieszkańców. Wspólnota 
jednocześnie informuje, iż „zleciła 
wykonanie dokumentacji umożli-
wiającej dostosowanie istniejącej 

instalacji wentylacji do obowią-
zujących norm bezpieczeństwa. 
Bezzwłocznie po uzyskaniu do-
kumentacji i zebraniu środków 
na wykonanie powyższej insta-
lacji zostanie ona wykonana”. 
– A co mieli napisać. To jest granie 
na czas. Chcą nas wykurzyć – mó-
wi mieszkanka kamienicy. – Dwie 
osoby zdecydowały się już wypro-
wadzić. Ale ja wraz z rodziną nie 
mam gdzie pójść – dodaje ze łza-
mi w oczach. 

Kobieta złożyła już w urzę-
dzie miasta wniosek o przyzna-
nie mieszkania. Kłopot w tym, że 
na przydział lokalu komunalnego 
nie ma co liczyć. – Mamy wolne 
mieszkania socjalne, aby jednak je 
dostać należy spełnić ściśle okre-
ślone warunki ustawowe – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. O dramatycznej sy-
tuacji niektórych mieszkańców 
kamienicy przy ul. Grodziskiej do-
wiedział się od nas. – Postaramy 
się pomóc, ale najpierw musimy 
dokładnie zapoznać się z sytuacją 
– dodaje burmistrz.

Do chwili oddawania numeru 
gazety do druku nie udało nam 
się skontaktować ze spółką, która 
kupiła budynek. 

rozmówczyni. A jedno z pism do-
tyczy nowych warunków najmu. 
Uwagę przykuwa kwota czynszu: 
21 zł za mkw. – Jak tak można pod-
nieść czynsz? Przecież nas nie stać 
na takie opłaty – mówią zdener-
wowani lokatorzy. Jakby tego było 
mało, od 30 października w dzie-
więciu mieszkaniach nie ma gazu. 
– Był wieczór. Gdybym nie usły-
szała hałasu, to nic bym nie wie-
działa. Nagle zrobiłby się zimno 
w domu. Nie mogę zrozumieć, dla-
czego odcięto gaz, skoro corocz-
ne przeglądy instalacji nie budziły 
zastrzeżeń – mówi lokatorka.

M
A

RC
IN

 P
RA

ŻM
O

W
SK

I

 Budynek znajduje się w centrum miasta

Wracam służyć mieszkańcom 
Ma pan duże 
doświadczenie 
jako wójt... 
Jestem związany z samorządem 
od samego jego początku, od 1989 
roku. Byłem mężem zaufania 
w ówczesnych wyborach parla-
mentarnych, a rok później, w ra-
mach Komitetu Obywatelskiego, 
wygraliśmy wybory samorządowe 
w Raszynie. Wszyscyuznali wtedy, 
że spośród radnych najlepiej nada-
ję się na wójta. I tak już zostałem 
wójtem gminy Raszyn. Byłem nim 
łącznie przez szesnaście lat. 

A dziś znowu ubiega się 
pan o to stanowisko. 
Na sześć kadencji samorządu 
przez cztery to ja byłem wój-
tem. Zaplanowałem większość 
inwestycji, które dziś służą 
mieszkańcom – nawet te, któ-
re wybudowane były za czasów 
moich konkurentów. Dziś wła-
dzy kończą się pomysły i muszę 
wrócić, by znów coś zaprojekto-
wać (śmiech). Mam długą listę 
propozycji. Na swojej stronie 
internetowej www.jrajkowski.pl 
publikuję listę kilkudziesięciu 

na wygodne poruszanie się po 
gminie, dojazd do okolicznych 
miejscowości i przede wszyst-
kim do Warszawy, przedszkola, 
place zabaw, siłownie plene-
rowe i ścieżki rowerowe. Czas 
wreszcie zadbać o to, by Ra-
szyn przestał być kojarzony ze 
szpetotą reklam, a zaczął być 
znany jako ten, który wzoro-
wo ją pokonał. Za kilka, kilka-
naście miesięcy ruch na Alei 
Krakowskiej będzie znacznie 
mniejszy niż dziś dzięki no-
wym drogom ekspresowym. To 

obiektów, które należy i można 
w najbliższym czasie zbudować, 
by gmina jako miejsce służy-
ła wszystkim mieszkańcom. 
Oczywiście to tylko budowle 

– a ważne jest też, jak zarzą-
dza się tym co jest. W takim 
zarządzaniu mam największe 
doświadczenie. Nawet kie-
dy nie pracuję w raszyńskim 
samorządzie, doradzam in-
nym w sprawach formalnych 
i praktycznych. Samorządo-
wiec to mój zawód. 

Czego dziś potrzebuje 
gmina Raszyn? 
Przede wszystkim nowoczesnej 
infrastruktury. Zbudowaliśmy 
wodociągi i kanalizację – czas 

Rozmowa z Januszem Rajkowskim, wójtem gminy Raszyn w latach 1990-2002 i 2006-2010, kandydatem w tegorocznych wyborach 
będzie niepowtarzalna szansa, 
by osiągnąć wszystkie te cele, 
a dla samej Krakowskiej – by 
stała się miejscem przyjaznym 
dla mieszkańców i właścicieli 
sklepów, a nie tylko miejscem 
katuszy kierowców w kor-
kach. Uzupełnijmy to o nowe, 
budowane z głową ulice, od-
powiednio zaplanowane i wy-
budowane przedszkola, szkoły, 
świetlice z ofertą kulturalną 
dla mieszkańców –  Raszyn 
może naprawdę być pięknym 
miejscem do życia! 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Maksym Gołoś: Wiem, że walczę w dobrej sprawie
Ostatnie cztery lata 
dla Pruszkowa i gminy były...
– Czasem straconych szans, jeśli 
chodzi o zdobywanie środków ze-
wnętrznych. Pruszków pozyskał 
w latach 2011 – 2014 tylko 8 314 
060,06 zł (odpowiedź Prezydenta 
Miasta Pruszkowa z dn. 6.10.2014 
na zapytania podczas sesji Rady 
Miejskiej 25.09.2014 r.), podczas 
gdy miasta i gminy o podobnym 
lub mniejszym potencjale potra-
fi ły pozyskać tych środków wie-
lokrotnie więcej, np. Raszyn 29 
mln, Legionowo 60 mln i Ząb-
ki 77 mln złotych. Zaniedbania 
obecnej ekipy to m.in. mało in-
westycji w mieście oraz zahamo-
wanie inicjatyw mieszkańców. 
Niepotrzebnie drenowano bu-
dżet (czyli środki z naszych po-
datków) i zaciągano kredyty.

Najpilniejsze potrzeby 
gminy?
– Po pierwsze: rozpoczęcie 
dialogu społecznego z miesz-
kańcami Pruszkowa i wszelkie 
działanie zgodne z ich wo-
lą (przede wszystkim mądra 
decyzja dotycząca CDK). Po 
drugie: poprawa przejezdno-
ści, poprawa organizacji ruchu 
i ogólnodostępna komunika-
cja miejska obejmująca teren 
całego miasta, czyli m.in. do-
datkowe przeprawy przez to-
ry i ułatwienia dla tych, którzy 
nie posiadają samochodu lub 
wolą rowery. Po trzecie: zwięk-
szenie wpływów do budżetu 
miasta i organizacji pozarzą-
dowych poprzez efektywne 
i wspólne pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych.

Dlaczego zdecydował się 
Pan kandydować?
– Nie mogę patrzeć na to, jak wie-
le można zrobić, a jak niewiele się 
robi. Pruszków staje się coraz bar-
dziej zaniedbany i zacofany, dlate-
go chciałbym z ludźmi mającymi 
podobne zdanie zawalczyć o lep-
szy los dla naszego miasta, miasta, 
które ma niesamowity potencjał. 

Co już  Pan zrobił dla 
miasta, jako kandydat na 
prezydenta i członek partii?
– Rozmawiam z ludźmi i ich 
słucham, doprowadziłem do 
zerwania koalicji Prawa i Spra-
wiedliwości z obecną władzą, bo 
nie mogliśmy zdzierżyć arogancji, 
braku profesjonalizmu i niesku-
teczności prezentowanych przez 
włodarzy, sprawiłem, że „ekipa” 

prezydenta wybudziła się z letar-
gu i zaczęła zauważać swoją nie-
udolność.

Kogo obawia się Pan 
w wyścigu o fotel 
prezydenta Pruszkowa?
– Nie obawiam się nikogo, bo 
walczę w dobrej sprawie. Mam 
tylko nadzieję, że starczy cza-
su, by mieszkańcy zdali sobie 
sprawę, iż Pruszków można ru-
szyć z posad i można tu żyć le-
piej. W tegorocznych wyborach 
przedstawiam siebie i swój pro-
gram, jako alternatywę dla obec-
nego włodarza miasta, który od 
16 lat sprawuje władzę. Roz-
strzygnięcia, czy będzie konty-
nuacja dotychczasowej polityki, 
czy też nastąpi zmiana, dokona-
ją wyborcy 16 listopada. 

Kandydaci
na prezydenta
Pruszkowa
PRUSZKÓW
Walka o fotel 
prezydenta 
rozstrzygnie się 
między piątką 
kandydatów. Obok 
znanych od lat nazwisk 
na pruszkowskiej 
scenie samorządowej 
pojawiły się zupełnie 
nowe sylwetki.

O reelekcję w wyborach 
ubiega się obecny prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński 
(Samorządowe Porozumie 
Pruszkowa). Starzyński od 16 
lat sprawuje tę funkcję i jak 
sam zaznacza, wciąż ma wi-
zję rozwoju miasta. 

Jego rywalką będzie Elżbieta 
Smolińska (PO), która od 12 lat 
piastuje urząd starosty prusz-
kowskiego. Smolińska startu-
je również w wyborach do rady 
powiatu, ale postanowiła spró-
bować swoich sił w wyborach 
prezydenta Pruszkowa.

Do wyścigu dołączył rów-
nież Marek Prędota (Stowa-
rzyszenie „Przyszłość, Prusz-
ków, Porozumienie”) znany 
z działalności w stowarzysze-
niu. Prędota skupia się min. na 
promowaniu gospodarki nisko-
emisyjnej i wykorzystywaniu 
alternatywnych źródeł energii.

Nowymi twarzami są Mak-
sym Gołoś (PiS) i Jan Gór-
ski (SLD). Gołoś był niegdyś 
asystentem w kancelarii pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Górski ma zaledwie 27 lat sta-
wia na wykształcenie, jest dok-
torantem UW.

Szersze informacje o pla-
nach, wizjach i pomysłach 
poszczególnych kandydatów 
przedstawiamy w w zamiesz-
czonych wywiadach.  (AS) 

Czy po 16 latach urzędowa-
nia wciąż ma Pan wizję 
na rozwój Pruszkowa? 
Czy może to już czas, 
by dać szansę innym?
– Pruszków jest miastem, któ-
re bezustannie się zmienia, 
rozwija. Pojawiają się coraz 
to nowe wyzwania i potrzeby. 
Z tego względu, planując pro-
gram piątej kadencji, stawiam 
na wyzwania. A tych w Prusz-
kowie jest wiele. Najważniejsze 
z nich to budowa kompleksów 
oświatowych na terenie Gąsi-
na i Bąków, stworzenie alter-
natywnego źródła zaopatrzenia 
miasta w wodę, usprawnienie 
komunikacji drogowej oraz 
stworzenie nowych przepraw 
przez tory PKP.

Wiele z wymienionych 
zadań nie leży tylko 
w gestii Pruszkowa...
– Zdaję sobie z tego sprawę, dla-
tego chcemy usprawnić współ-
pracę z innymi samorządami 
oraz instytucjami takimi jak 
PKP. Pruszków nie ma moż-
liwości samodzielnej budowy 
Paszkowianki czy poszerze-
nia Al. Jerozolimskich. Może-
my jednak te przedsięwzięcia 
wspierać w zakresie dotacji czy 
przygotowania odpowiednich 
dokumentów. To ważne, bo in-
westycje marszałka na naszym 
terenie są wstrzymane z powodu 
braku środków na ich realizację. 
W naszym budżecie przez kil-
ka lat mieliśmy zarezerwowane 
5 mln zł na pomoc przy rozbu-
dowie wąskiego gardła przy 
Zniczu. Marszałek jednak tej 
ważnej inwestycji się nie pod-
jął. Liczymy na to, że niebawem 
się to zmieni.

A co z przeprawami przez 
tory PKP? Mieszkańcy 
powątpiewają w budowę tu-
nelu w ciągu ul. Działkowej. 

Jan Starzyński: Po pierwsze mieszkańcy

już w jakiej formule 
będzie działać centrum?
– W przypadku Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego będzie-
my posiłkować się audytem. 
Po jego zakończeniu zdecy-
dujemy jaka będzie forma za-
rządzania obiektem. Musimy 
oddzielić zawartość funkcjo-
nalną tego obiektu, czyli kulturę 
i rekreację od funkcji zarządza-
nia. Nie ma też możliwości, by 
centrum podlegało pod Biu-
ro Promocji Miasta. Urzędni-
cy dziś zajmują się organizacją 
wszystkich większych imprez 
w mieście. Po zakończeniu bu-
dowy centrum te zadania zosta-
ną scedowane na specjalistów, 
a pracownicy urzędowej komór-
ki będą mogli zająć się promo-
cją miasta. Nie wykluczamy też 

współpracy w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego i in-
nymi sponsorami.

Formuła PPP w Pruszkowie? 
Wielu kojarzy to raczej 
z rozdawaniem pieniędzy 
znajomym fi rmom...
– To błędne rozumowanie, 
które szkodzi samorządom. 
Ogromny projekt Internet dla 
Mazowsza, Port Lotniczy na 
Okęciu to też inwestycje w for-
mule PPP. W samym Pruszko-
wie również korzystaliśmy z tej 
formuły. Ul. Konrada Kurca zo-
stała wybudowana przez Mille-
nium Logistic Park, a Strabag 
na ul. Przejazdowej ułożył eks-
perymentalną nawierzchnię 
i zobowiązał się do jej napraw, 
Plac Mechaników zrealizowa-
ny przez dewelopera.

Przez najbliższe cztery 
lata miasto będzie musiało 
udźwignąć inwestycję 
wartą 70 mln zł. Chodzi 
oczywiście o CDK. Czy nie 
zablokuje to możliwości 
rozwoju Pruszkowa 
w pozostałych dziedzinach?
– Finanse Pruszkowa są sta-
bilne. Dziś inwestycja warta 
70 mln zł nie jest ogromnym 
obciążeniem, tym bardziej, że 
rozkładamy ją w czasie na trzy 
lata. Zwłaszcza, że na inne dzia-
ły również nie szczędzimy pie-
niędzy. Na rok 2014 w budżecie 
na samą oświatę zaplanowane są 
wydatki w wysokości 72 mln zł, 
na transport i łączność, czyli na 
drogi i transport zbiorowy prze-
znaczymy blisko 17 mln zł, po-
dobna kwotę przeznaczamy na 
pomoc społeczną, ochrona śro-
dowiska pochłania 20 mln zł. Te 
kwoty można znaleźć w budże-
cie, pokazują, że rozwój miasta 
odbywa się w sposób zrówno-
ważony. I w taki sposób chce-
my działać dalej. 

Wspomniał Pan o alterna-
tywnym źródle dostaw 
wody do Pruszkowa...
– Sierpniowa awaria pokazała 
nam, jak duży jest to problem. 
Przekonaliśmy Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji, że sama modernizacja 
magistrali biegnącej wzdłuż Al. 
Jerozolimskich nie jest rozwią-
zaniem. Pruszków musi mieć 
alternatywne źródło zasilania 
w wodę i wszystko wskazuje, 
że otrzyma je w najbliższych 
latach. MPWiK chce dopro-
wadzić kolejną magistralę od 
strony autostrady.

Emocje budzi budowa Cen-
trum Dziedzictwa Kultu-
rowego oraz to, jak będzie 
zarządzane. Czy wiadomo 

– W tym wypadku mamy dobre 
informacje. Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska 
uznał, że dla budowy tunelu 
nie trzeba przygotowywać de-
cyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. To znacznie 
usprawnia cały proces projek-
towania tunelu. Jednak prze-
prawa w ciągu ul. Działkowej 
to nie jedyne co chcemy zro-
bić. Kolejną przeprawę trzeba 
stworzyć w ciągu ul. Broniew-
skiego, myślimy tu o stworze-
niu kładki, która umożliwi 
mieszkańcom przedostanie się 
na drugą stronę torów, zwłasz-
cza, że te zostały odgrodzone 
ekranami. Liczę bardzo w tym 
przypadku na pomoc burmi-
strza Piastowa i starostwa po-
wiatowego.

Jedną z najważniejszych 
inwestycji w Pruszkowie 
jest budowa Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego. 
Pana ocena, jako 
kandydata na prezydenta? 
– To strzał w stopę: koszt – ponad 
70 milionów, a miało być mniej 
niż 20; ogromna szkoda dla fi -
nansów miasta – władze ofi cjal-
nie zapowiedziały, że będą tylko 
zaciągać wielomilionowe kredyty 
i wydatkować środki własne, co 
wymusi wstrzymanie inwestycji 
w transport, edukację i realnie do-
stępną kulturę. CDK ma fatalną 
lokalizację – przedłuży ona bu-
dowę i utrudni korzystanie z te-
go molocha – chce się zbudować 
tor kolarski bis. Zamierzam zgod-
nie z prawem anulować umowę 
z wykonawcą i zorganizować w tej 

sprawie referendum. Uratowane 
pieniądze należy wydać na po-
prawę przejezdności, przedszkola 
i żłobki oraz na ogólnodostępną 
działalność kulturalną.
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PRUSZKÓW
Kampania wyborcza do samo-
rządu wkroczyła w decydującą 
fazę. W większości gmin nasze-
go regionu odbywają liczne spo-
tkania przedwyborcze, w trakcie 
których kandydaci na radnych 
gmin, powiatów i sejmiku wo-
jewódzkiego prezentują swoje 

dotychczasowe samorządowe 
dokonania, zamierzenia i pro-
gramy. W pruszkowskim hotelu 
Ideal odbyło się 5 listopada spo-
tkanie kandydatów na radnych 
komitetu wyborczego Polska Ra-
zem i Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Pruszkowa z mieszkańcami 

Odbywają się przedwyborcze 
spotkania z mieszkańcami

miasta. Gościem honorowym  
debaty był Jarosław Gowin,  
były minister sprawiedliwości  
i lider ugrupowania Polska Ra-
zem. Na zdjeciu: kandydat do  
Rady Powiatu Pruszkowskiego  
dr Tadeusz Sutkowski w rozmo-
wie z Jarosławem Gowinem. (BS)
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Cztery ostatnie lata  
to dla Pruszkowa...?
– Podobnie jak lata poprzednie, 
były okresem stagnacji. Mia-
sto dysponując dużymi środ-
kami nie prowadziło aktywnej 
polityki nakierowanej na za-
spokojenie podstawowych po-
trzeb mieszkańców takich jak: 
tworzenie miejsc pracy, rozbu-
dowa infrastruktury, rozbudo-
wa komunikacji miejskiej oraz 
łączącej z Warszawą, tworze-
nie miejsc w przedszkolach 
i żłobkach, tworzenie miejsc 
spędzania wolnego czasu dla 
seniorów. To wszystko było  
do osiągnięcia. 

Najpilniejsze  
potrzeby?
– Stałe autobusowe połączenie 
Pruszkowa z Warszawą, gdzie 
„na emigracji” pracuje kilka-
naście tysięcy mieszkańców. 
Pilną potrzebą jest stworzenie 
ponad 500 miejsc w żłobkach 
i przedszkolach oraz poprawa 
standardu w szkołach publicz-
nych. Kolejna sprawa: poprawa 

Jan Górski: Widzę konieczność zmian 
Manhattanie utracili swoje 
miejsca pracy i źródło utrzyma-
nia ich rodzin, SLD postanowi-
ło zająć się sprawą. Nie będąc 
radnym (a więc nie pobierają-
cy diety) brałem udział w wielu 
sesjach Rady Miasta w sposób 
bardziej aktywny niż wielu rad-
nych zawodowych, zabiegając 
o ważne sprawy dla mieszkań-
ców Pruszkowa.
 
Kogo Pan się obawia  
w wyścigu o prezyden- 
turę Pruszkowa?
– Odnoszę się z szacunkiem do 
wszystkich moich kontrkan-
dydatów. ale najbardziej oba- 
wiam się dwóch osób „funkcyj-
nych”: dotychczasowego pre-
zydenta Jana Starzyńskiego 
oraz pani Elżbiety Smoliń-
skiej, obecnej starosty powia-
tu pruszkowskiego. Dysponują 
oni w stosunku do pozostałych 
kandydatów dużą przewagą 
wynikającą z zajmowanych sta-
nowisk, a tym samym ciągłego 
istnienia w życiu politycznym 
miasta i powiatu. 

Znam potrzeby mieszkańców, 
w tym np. członków Stowarzy-
szenia Kupców Miasta Pruszko-
wa, które opuściło Targowisko 
Manhattan, gdyż miała być tam 

budowana nowoczesna galeria 
handlowa, jednak ze względu 
na brak pozwolenia na budo-
wę, (procedura przeciąga się 
w czasie), kupcy pracujący na 

trzyletnie wydatki inwesty-
cyjne Pruszkowa. Po trzecie –  
zamiar budowy można zaliczyć 
do typowych „POMNIKÓW 
WŁADZY”, które bardziej słu-
żą zarządom niż mieszkańcom.

Dlaczego zdecydował  
się Pan kandydować  
na prezydenta 
Pruszkowa?
– Po pierwsze, dlatego że do-
strzegam konieczność zmian 
pasywnej ekipy, która uprawia 
politykę stagnacji w Pruszkowie. 
Po drugie – mam szereg pomy-
słów na dynamiczny i sprzyjają-
cy mieszkańcom rozwój miasta.

Co już Pan zdziałał?
– Zorganizowałem badania 
mammograficzne, które obję-
ły ponad sto kobiet, w trakcie 
których wykryto u jednej z ba-
danych nowotwór, co prawdo- 
podobnie uratowało jej życie 
a na pewno zdrowie (zorganizo-
wałem również badania wzroku, 
poziomu cukru we krwi, oraz 
inne konsultacje medyczne). 

Jak ocenia Pan  
rozwój miasta?
– Ostatnie cztery lata urzędu miej-
skiego pod rządami ekipy prezy-
denckiej to okres tzw. „Strategii 
Ruchów Pozornych (SRP) lub pra-
cy na pół gwizdka. Najważniejsze 
zadania, które miały bezpośredni 
wpływ na poziom życia mieszkań-
ców Pruszkowa zostały przeniesio-
ne na kolejną kadencję. A mówię 
tu o braku możliwości komunika-
cyjnych dla mieszkańców Gąsina 
i Żbikowa, którzy mają olbrzymie 
trudności z przemieszczaniem się 
do centrum Pruszkowa nad i pod 
magistralą kolejową PKP (nowy 
wiadukt, przejście podziemne dla 
ludności i samochodów, zdewa- 
stowane kładki); budowie CDK 
o kosztach inwestycyjnych o ponad  
72 mln zł i jego zagospodarowa- 
nia, modernizacji sieci kanaliza-
cyjnej oraz wdrożeniu programu 
gospodarki niskoemisyjnej.

Najpilniejsze  
potrzeby miasta to...
– Przeprowadzenie audytu do-
konującego oceny zasadności 

Marek Prędota: Potrzebni są ludzie z pasją

RM Pruszkowa oraz starostwa po-
wiatowego, PSM i dyrekcji WKD, 
które doprowadziło do wykona-
nia przejść przez torowisko na Os. 
Staszica przy ul. Plantowej; zor-
ganizowaniem w 2013 r. semina-
rium na temat programu SPPP  

„Miasto Pruszków i Powiat Prusz-
kowski Źródłem Zielonej Ener-
gii”; obroną lokalizacji i tradycji  
LO im. T. Zana; poparciem inicja-
tywy mieszkańców ul. Mickiewi-
cza (Żbików), której celem była 
budowa ulicy (termin zakończenia 

i remonty placówek oświatowych 
i żłobków, remonty kładek przez 
torowisko PKP, powiększenie linii 
autobusowych komunikacji miej-
skiej (Żbików, Bąki Gąsin).

Dlaczego zdecydował  
się Pan na start po  
prezydenturę Pruszkowa?
– Potrzebni są nowi ludzie z pa-
sją, pomysłami, kreatywni, wi-
dzący poza inwestycjami i swoimi 
ideami potrzeby mieszkań-
ców Pruszkowa.

Co zrobił Marek Prędota 
dla Pruszkowa?
– Stowarzyszenie „Przyszłość, 
Pruszków, Porozumienie” działa 
na terenie miasta od 2011 r. i może 
się pochwalić np. zorganizowaniem 
trzech edycji spotkań  (w latach 
2011-2014) młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych z Pruszko-
wa i całego powiatu pruszkowskie-
go z prof. Markiem Krawczykiem, 
rektorem Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego i honorowym 
członkiem SPPP; zaangażowa-
niem i monitorowaniem na sesjach 

infrastruktury miejskiej zaczy-
nając od naprawy rozpadają-
cych się kładek, poprzez remont 
sypiących się kamienic, kończąc 
na budowie tunelu pod torami 
na Gąsinie oraz poszerzeniu 
„wąskiego gardła” przy Zniczu.

A co Pan myśli  
o budowie Centrum  
Dziedzictwa 
Kulturowego? 
– Mój stosunek do budowy 
CDK jest krytyczny. Po pierw-
sze – obiekt ten nie będzie za-
spakajał potrzeb mieszkańców, 
które powszechnie uważa się 
za najpilniejsze (patrz odp. 
wyżej). Właśnie na te potrze-
by powinny zostać wydatkowa-
ne pieniądze przewidywane na 
budowę Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego. Po drugie –  ska-
la nakładów inwestycyjnych na 
CDK jest olbrzymia. W bu-
dżecie Pruszkowa (niespełna  
170 mln zł) wydatki inwestycyj-
ne stanowią ok. 30 mln. Wyni-
ka z tego, że CDK (koszt ponad 
70 mln) zaangażuje blisko 

budowy CDK o kosztach po-
nad 72 mln zł i oceny jego funk-
cjonalności pod kątem potrzeb 
mieszkańców w szczególno-
ści młodzieży; wdrożenie pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej 
i pozyskiwanie energii ze źródeł 
niekonwencjonalnych dla potrzeb 
mieszkańców; zmiana filozofii za-
rządzania miastem we współpra-
cy z Starostwem Powiatowym.

Jak Pan ocenia  
zasadność budowy CDK?
– CDK jest inwestycją potrzeb-
ną mieszkańcom Pruszkowa 
i młodzieży, ale zakres kosztów 
inwestycyjnych budzi zastrze-
żenia. Zobowiązania finansowe  
40 mln zł w 2017 r. z tytułu za-
kończenia inwestycji niosą ryzyko 
kredytowe dla poziomu zadłuże-
nia Pruszkowa. Tak wielkie na-
kłady na tego typu inwestycję tj. 
ponad 72 mln zł budzą wątpliwo-
ści mieszkańców co do zasadno-
ści wydatków w stosunku do tego 
typu potrzeb. Zaoszczędzone pie-
niądze po przeprowadzonym au-
dycie przeznaczyłbym na budowę 

prac grudzień 2014 r.); doprowa-
dzeniem do renowacji zdewasto-
wanego pomnika ofiar hitleryzmu 
przy ul. Długiej (Żbików); wspie-
raniem wniosków mieszkańców 
Osiedla przy ul. Gałczyńskiego 
i przyspieszeniem realizacji Pla-
nu Przestrzennego Zagospoda-
rowania osiedla Bąki; realizacją 
złożonego w 2012 r. wniosku do-
tyczącego pilotażowego progra-
mu czipowania zwierząt.

Jak ocenia Pan swoje 
szanse na tle innych 
kandydatów?
– Nie mam powodów obawiać 
się kandydatów ubiegających się 
o urząd prezydenta Pruszkowa. 
Moja wiedza zawodowa, ekono-
miczno-bankowa i doświadczenie 
zawodowe w zakresie zarządza-
nia ludźmi zdobyta w PKOBP 
w Warszawie (400-700 osób), 
znajomość organizacji jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
daje mi podstawy i pewność, że 
znakomicie poprowadzę rozwój 
miasta Pruszkowa ku zadowole-
niu jego mieszkańców. 
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Dlaczego 
zdecydowała się 
Pani kandydować 
na prezydenta 
Pruszkowa?
– Pracując w powiecie muszę 
koncentrować się na wszyst-
kich gminach. Natomiast, jako 
prezydent mogłabym skupić się 
tylko na Pruszkowie, w którym 
urodziłam się i wychowałam. 
Znam to miasto i problemy po-
szczególnych środowisk, a na-
wet pojedynczego mieszkańca. 
Kandyduję także do rady powia-
tu podobnie jak robił to Pan 
Prezydent Starzyński, jest to 
prawnie możliwe.

Czego najbardziej 
potrzebuje Pruszków?
– Patrząc z pozycji powiatu naj-
istotniejszym problemem, nie 
tylko Pruszkowa, ale wielu in-
nych miejscowości w naszym 
powiecie jest sprawny system 
drogownictwa. Mimo tego, że 
powstała autostrada i rozwija 
się cała sieć szybkich dróg, to 
sam Pruszków jest bardzo za-
tłoczonym miastem, co widać 
w godzinach szczytu, po zasto-
ju ruchu drogowego.

Jakie zauważa Pani, 
jako mieszkanka, 
ewentualne 
braki miasta?
– Jeżeli mówimy o brakach na-
szego miasta to przede wszyst-
kim słucham osób, które do 
mnie przychodzą. Zgłasza-
ją różne problemy: od drob-
nych, jak brak odpowiednich 
spacerniaków dla psa, po te cał-
kiem poważne. Możemy tutaj 
wymienić dużo rzeczy, takich 
jak brak odpowiedniej liczby 
żłobków, przedszkoli, mieszkań 
komunalnych, infrastruktury 
dla osób niepełnosprawnych, 
czy tak ważny problem jak to, 
że mamy tylko jeden wiadukt 
nad torami PKP i tymczaso-
wy przejazd.

Gorącym tematem 
jest budowa CDK...  
– Mam zdanie takie samo, jak 
większość środowisk i miesz-
kańców, którzy dość głośno 
protestują przeciwko takiej 
inwestycji. Ja wiem, że chcia-
łoby się mieć wielki piękny 
dom kultury, ale moim zda-
niem zarówno lokalizacja te-
go domu, jak i czas, w którym 
chce się go realizować jest nie-
odpowiedni. Skoro nie mamy 
szkół, nie mamy żłobków, nie 
mamy przedszkoli, nie może-
my wyjechać z miasta, bo są 
zatłoczone ulice, nie mamy 
wystarczającego budownictwa 
komunalnego, bo kolejki ocze-
kujących osób na mieszkania 
są kolosalne, to nie wiem czy 
przyszedł ten moment, kie-
dy budujemy dom kultury za 
70 mln zł, a może i więcej. Po-
za tym ja jestem zwolenniczką 

Elżbieta Smolińska: Słucham ludzi

innych rozwiązań, uważam, że 
domy kultury powinny być bli-
sko ludzi. To nie może być je-
den budynek, który gdzieś tam 
stoi na uboczu. Jeżeli miasto 
stać na wydanie tych 70 mln 
zł, to może lepiej wydać je na 
postawienie pięknych domów 
kultury, ale lokalnie umiejsco-
wionych w każdej dzielnicy.

Miasto Pruszków rozrasta się 
i rozbudowuje, jest coraz wię-
cej młodych ludzi i dzieci. Na 
tym należy się skupić, jeśli już 
zabezpieczymy te podstawo-
we potrzeby, to wtedy myślmy 
o czymś takim, jak wielki dom 
kultury, jeśli jest on istotnie 
potrzebny. Dlatego zdziwio-
na jestem, że Prezydent nie 
słuchając głosu mieszkańców 
podpisał umowę i wmurował 
kamień węgielny przed zakoń-
czeniem kadencji.

Co Elżbieta Smolińska 
w Pruszkowie
zmieni? Jakie są 
Pani pomysły?
– Ja nie lubię słowa pomysł. 
Ja lubię zetknąć się z materią 
i zaproponować optymalne 
rozwiązanie. Oczywiście przy 
współpracy z osobami, które 
są fachowcami. 

Chcę zadbać przede wszyst-
kim o zrównoważony rozwój 
miasta, czyli o Gąsin, Żbików 
i Bąki, aby nie były skazane 
na stagnację. Ale tak napraw-
dę o realizacji  niektórych 
projektów będzie można po-
wiedzieć po zbilansowaniu 
budżetu miasta, uwzględnia-
jąc właśnie rozpoczętą, ogrom-
nie kosztochłonną inwestycję 
budowy CDK. Bo już wiadomo, 
że na tego typu działania ra-
czej nie będzie środków unij-
nych w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020. 

Ważną rzeczą było, np. łą-
czenie budowy nowego mostu 
na Utracie z przebudową ulicy 
Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 
na 4-pasmową, co jest logicznym 
uzasadnieniem stworzonego 

REKLAMA

przeze mnie systemu ułatwia-
jącego dojazd do autostrady 
A2. Kolejną inwestycją, jaką 
należy zrobić, jest jak najszyb-
sza przebudowa skrzyżowania 
Al. Jerozolimskich przy obiek-
tach Znicza oraz rozpoczęcie bu-
dowy od wielu lat oczekiwanej 

Paszkowianki. W tej kwestii, jako 
prezydent zamierzam podjąć jak 
najszerszą współpracę z zarząd-
cami dróg wojewódzkich. Osobi-
ście chciałabym, aby Pruszków 
miał połączenie z Warszawą li-
nią autobusową miejską. Tymi 
popularnymi czerwoniakami. 

Skoro gminy Nadarzyn i Raszyn 
posiadają takie rozwiązanie, to 
Pruszków tym bardziej powi-
nien je mieć. Przede wszystkim 
taka linia powinna dochodzić 
do stacji metra.

To oczywiście nie wszystkie 
moje propozycje dla miasta.

Którego z kontrkandy-
datów Pani się obawia?
– Nie rozpatruję sprawy kandy-
dowania w kategoriach obawiam 
się, nie obawiam się. Dla mnie jest 
to poddanie się weryfi kacji miesz-
kańców. Przed wyborcami wszys-
cy mamy jednakową szansę. 

Kto zostanie prezydentem Pruszkowa? Czy mieszkańcy poprą aktualnego prezydenta, czy też dadzą szansę jednemu z nowych 
kandydatów? Zagłosuj w przedwyborczej sondzie, zamieszczonej na portalu WPR24.pl. Gdy oddawaliśmy ten numer gazety do druku 
urzędujący prezydent Jan Starzyński zebrał 37,5 proc. głosów, Jan Górski (SLD) 22,5 proc, Elżbieta Smolińska (PO) 17,3 proc, 
Maksym Gołoś (PiS) 15,7 proc, a Marek Prędota (SPPP) 7 proc. (Red)

Przedwyborcza sonda WPR

WPR24.pl Piątek, 7 Listopada 2014



14 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWybory samorządowe Piątek, 7 Listopada 2014

Kandydatów na burmistrzów i wójtów z terenów powiatów pruszkowskiego i grodziskiego spytaliśmy, jakie są najpil-
niejsze potrzeby miast i gmin, którymi chcą rządzić. Poprosiliśmy o wymienienie trzech najbardziej istotnych aspektów. 
W naszej sondzie pominęliśmy startujących na urząd prezydenta Pruszkowa, gdyż rozmowy z nimi zamieszczamy na 
poprzednich stronach. Odpowiedzi poniżej.

Jakie są najpilniejsze potrzeby gminy?

BRWINÓW
 
KOSIŃSKI ARKADIUSZ 
KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro wspólne” 
– obecny burmistrz Brwinowa:
• Inwestycje oświatowe, na które do 2020 r. gmina Brwinów 

wyda ponad 60 mln zł – potrzebujemy szkół, przedszkoli 
i sal gimnastycznych;

• Remonty kolejnych dróg po wybudowaniu kanalizacji i suk-
cesywna ich przebudowa wraz z nowoczesnymi elementami 
bezpieczeństwa ruchu (wyniesione skrzyżowania i przejścia 
dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe); 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach: 
Owczarni i Żółwinie oraz Koszajcu.

SOBIERAJ MARZENA 
KWW Aktywna Gmina:
• Zapewnienie infrastruktury oświatowej (szkoły, hale sporto-

we, boiska, przedszkola) i poprawa poziomu nauczania oraz 
zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy; 

• Budowa i przebudowa dróg i ścieżek rowerowych, powiąza-
na z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach;

• Zakończenie procesu kanalizowania gminy i co bardzo ważne 
rozliczenie projektu „Czyste Życie” w taki sposób, aby gmina 
nie musiała zwracać dofi nansowania w związku z niezreali-
zowaniem efektu ekologicznego, założonego w projekcie, co 
mogłoby kosztować gminę wiele milionów złotych.

WOŹNIAK JUSTYNA 
KW Prawo i Sprawiedliwość:
• Otwarcie Urzędu Gminy na mieszkańców i ich potrzeby (mak-

symalne skrócenie procedur, wyeliminowanie zbędnych osobi-
stych wizyt w urzędzie, ograniczenie wymaganej dokumentacji 
do niezbędnej, stworzenie budżetu obywatelskiego, itp.); 

• Przebudowa i modernizacja naszych dróg lokalnych (w tym 
chodników, poboczy, oświetlenia, monitoringu w miejscach 
niebezpiecznych, parkingów – zwłaszcza park and ride, itd.); 

• Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz zmiana Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego. To są dokumenty 
konieczne dla rozwoju Miasta i Gminy Brwinów (przycią-
gnięcie inwestorów i nowych mieszkańców).

GRODZISK MAZOWIECKI
BENEDYKCIŃSKI GRZEGORZ 
KWW Ziemia Grodziska – obecny burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego:
• Obwodnica i tunel; 
• Rozbudowa szkół przy ulicy Westfala oraz w Adamowiznie, 

budowa nowej placówki oświatowej w Kadach; 
• Rewitalizacja centrum miasta oraz budowa mieszkań komu-

nalnych.

SZYMAŃCZYK LECH 
KWW Ruchu Ludzi Pracy:
• Spowodowanie realizacji obwodnicy grodziskiej jako inwe-

stycji wojewódzkiej (wypracowanie większości w Komitecie 
Sterującym przy Marszałku Sejmiku Wojewódzkiego);

• Budowa mieszkań socjalnych dla młodych małżeństw 
o niskim wynagrodzeniu;

• Podniesienie poziomu kształcenia, których organem jest 
samorząd;

• Wykonanie kanalizacji przede wszystkim w centralnej czę-
ści miasta.

TUSZYŃSKI HENRYK 
KW Stowarzyszenie Samorządowe Grodziszczanie:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

ŻYŁA EDYTA 
KW Prawo i Sprawiedliwość:
• Budowa obwodnicy zachodniej;
• Utwardzenie dróg lokalnych na terenie całej gminy;
• Zmiana wizerunku centrum miasta.

MICHAŁOWICE
BORZYMOWSKA EWA 
KWW ”MY–Mieszkańcy”:
• Dokończenie stanowienia miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego w całej gminie Michałowice, m.in. 
w celu uniemożliwienia wielkopowierzchniowego handlu 
w osiedlach gmin;

• Rozbudowa szkoły w Komorowie i budowa publicznych przed-
szkoli w gminie;

• Komunikacja. Potrzebne są rozwiązania systemowe, do-
tyczące także transportu alternatywnego, aby umożliwić 
mieszkańcom skomunikowanie się z miejscowościami gmi-
ny i Warszawą

GRABKA KRZYSZTOF 
KWW Przyszłość Gminy – obecny wójt Michałowic:
• Utrzymanie tempa rozwoju;
• Dalsza modernizacja szeroko rozumianego systemu komu-

nikacji w gminie;
• Wykorzystanie potencjału społecznego gminy, szczególnie 

w dziedzinie kultury i oświaty. 

JARZYNA STANISŁAW 
KWW S.J. Jarzyny Michałowice Wspólne Dobro:
• Uporządkowanie i poprawienie złych inwestycji;
• Wycofanie niezgodnych z prawem decyzji;
• Zaplanowanie nowych prozdrowotnych i oświatowych inwe-

stycji takich jak np. ścieżki zdrowia o bezpiecznej nawierzch-
ni, centrum rekreacji z pełnowymiarowym basenem, boiskiem 
oraz halą sportowo-widowiskową, zainwestowanie w OSP 
oraz istniejące kluby sportowe, oddzielenie młodzieży do-
rastającej i pełnoletniej od maluchów poprzez wybudowa-
nie liceum o profi lu zawodowym.

JASTRZĘBSKI GRZEGORZ 
KW Platforma Obywatelska RP:
• Stymulowanie jak również pomoc w realizacji inicjatyw spo-

łecznych, wsparcie lokalnych przedsiębiorców;
• Bezkompromisowa walka o odszkodowanie dla gminy za 

powstanie na jej terenie największego węzła drogowego 
w Polsce;

• Przywrócenie zdolności retencyjnych zalewu w Komorowie 
(zagadnienie niezwykle istotne ze względów ekologicznych 
jak również ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców).

RAJSKI PAWEŁ 
KWW – Wierni Mieszkańcom:
• Objęcie całej gminy planami zagospodarowania przestrzen-

nego; 
• Pozyskiwanie środków unijnych jako katalizatora rozwoju;
• Budowa nowego obiektu szkolno-przedszkolnego.

ZALEWSKA AURELIA 
KWW Solidarna Gmina GM:
• Opracowanie kierunkowego planu rozwoju gminy Michało-

wice oraz poszczególnych miejscowości. Plany zagospoda-
rowania w porozumieniu z mieszkańcami.

• Zrównoważony rozwój gminy – wysoki poziom oświaty, roz-
wój działalności kulturalnej, dobrze opracowane i wdrażane 
projekty z zakresu infrastruktury; 

• Pozyskiwanie środków zewnętrznych w nowej perspektywie 
fi nansowania UE 2014 – 2020 na zaniedbane obszary dzia-
łania: kultura, kanalizacja i wodociągi.

MILANÓWEK
KLIMOWICZ MACIEJ 
KWW „Razem dla Milanówka:
• Najpilniejszą potrzebą w Milanówku jest opracowanie jednego, 

spójnego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 
dla obszaru całej gminy. To klucz do tego, aby zrealizować kon-
cepcję prawdziwego miasta-ogrodu oraz zablokować możli-
wość uznaniowego wydawania decyzji o warunkach zabudowy, 
co jest powodem m. in. powstawania kolejnych supermarke-
tów przy głównej trasie przelotowej, które przyczyniają się do 
powstawania korków i zamierania handlu w centrum miasta;

• Racjonalne gospodarowanie budżetem oraz przestrzeganie 
procedur udzielania zamówień publicznych. To najlepsza re-
cepta na oddłużenie miasta oraz ochronę interesów gminy. 
Uczciwy wybór i ocena ofert fi rm wykonujących zlecenia na 
rzecz Urzędu Miasta wprost przekłada się na oszczędności 
dla budżetu, niższe rachunki dla mieszkańców, daje również 
możliwość egzekwowania wysokiej jakości wykonania usług;

• Większe zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie naj-
ważniejszych decyzji dotyczących miasta. Mieszkańcy, któ-
rzy są na bieżąco i rzetelnie informowani o tym, co dzieje się 
w gminie, są w stanie lepiej kontrolować poczynania władz 
miasta. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w których miejskie 
pieniądze wydawane są w nieracjonalny sposób, np. na za-
kup lub dzierżawę nieruchomości, które potem latami nisz-
czeją niewykorzystane.

KOMŻA WIESŁAW 
KWW Milanówek – Obywatelski i Gospodarczy:
• Powstrzymanie wyobcowania władzy spośród mieszkańców, 

wprowadzenie rzeczywistych konsultacji społecznych i praw-
dziwego współudziału mieszkańców w decydowaniu o losach 
ich miasta;

• Planowane przy współudziale mieszkańców budowanie in-
frastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, kanalizacja bu-
rzowa) oraz infrastruktury społecznej (place zabaw, czysta 
i zadbana przestrzeń publiczna), by Milanówek był atrak-
cyjnym miejscem do życia;

• Gospodarne zarządzanie miastem i współpraca z sąsiednimi 
samorządami, jako warunek rozwoju miasta.

KWIATKOWSKA WIESŁAWA 
KWW Wiesławy Kwiatkowskiej – Decydujemy RAZEM:
• Zaplanowanie i systemowe realizowanie inwestycji infra-

strukturalnych koniecznych do przeprowadzenia;
• Zbudowanie komunikacji z mieszkańcami opartej na 

systemie dostępu do informacji publicznej i budżecie oby-
watelskim;

• Zbudowanie kompetentnej i przyjaznej administracji.

PODGÓRSKA-PACIOREK MAŁGORZATA 
KWW Czas na Zmiany:
• Infrastruktura; 
• Usprawnienia komunikacyjne i tranzytowe;  
• Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, torem wrotkar-

skim i łyżwiarskim, 
• Kanalizacja.

WYSOCKI JERZY 
KW Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro 
– obecny burmistrz Milanówka:
• Budowa systemu odwodnienia miasta;
• Przyspieszenie modernizacji dróg;
• Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania miasta.
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NADARZYN
BERNATOWICZ EWA
KWW Zielona Gmina – Nasz Dom:
• Powstrzymanie zagrożenia degradacji gminy do roli ośrodka 

przetwarzania odpadów;
• Odbudowa lokalnej samorządności i aktywności mieszkań-

ców, zapewnienie rzeczywistego udziału mieszkańców w po-
dejmowaniu kluczowych decyzji;

• Reforma gminnych finansów w celu szerokiego wykorzy-
stania środków z funduszy unijnych, finansowanie dalsze-
go rozwoju infrastruktury komunalnej gminy ze środków 
unijnych.

GRZYB JANUSZ 
KWW „Ponad Podziałami

„
 – obecny wójt Nadarzyna:

• Dokończenie kanalizacji całej gminy;
• Budowa oraz remonty dróg i chodników wraz z ich oświet-

leniem;
• Poprawa komunikacji wewnątrz gminy oraz z Pruszkowem 

i Warszawą;

PIASTÓW
BORODZICZ EWA 
KW Prawo i Sprawiedliwość:
• Dobre rozwiązania komunikacyjne z Warszawą;
• Poprawa opieki medycznej – w szczególności dla mieszkań-

ców północnej części Piastowa (budowa przychodni);
• Pozyskanie zewnętrznego fi nansowania na szybki i wielo-

aspektowy rozwój miasta.

KUBICKI MAREK 
KW Platforma Obywatelska RP:
• Zrealizowanie projektu odwodnienia północnej części miasta; 
• Modernizować ciągi jezdne i piesze;
• Remonty ulic Sułkowskiego, Dąbrowskiego i pozostałych 

przyległych.

KURAN HANNA 
KWW Hanny Kuran:
• Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe;
• Nowa przychodnia zdrowia, w północnej części miasta;
• Mieszkania socjalne.

SMOLAGA KRZYSZTOF 
KWW Nowy Piastów:
• Zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odcinków kana-

lizacji i wodociągów a następnie sukcesywna realizacja budowy 
dróg i chodników, konsekwentnie krok po kroku tak, aby w na-
szym mieście żyło się godnie. Realizacja projektu oczyszczal-
ni ścieków deszczowych z kanalizacją burzową dla północnej 
części miasta Piastowa (zadanie realizowane przy wsparciu 
środków zewnętrznych funduszy unijnych i regionalnych); 

• Poprawa komunikacji miejskiej, SKM i KM, inicjatywa rozsze-
rzenia I strefy biletowej do Pruszkowa (Piastów w I strefi e); 

• Obniżenie struktury wydatków bieżących w stosunku do przy-
chodów w celu wygospodarowania w budżecie większej kwo-
ty na inwestycje.

SZUPLEWSKI GRZEGORZ 
KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

ZIÓŁEK MARIA 
KWW Piastów – Nasza Ojczyzna:
• Naprawa dróg, chodników i nawierzchni ulic;
• Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, oświatowej i sportowej;
• Wzmocnienie bezpieczeństwa Piastowa.

WYBORY
Białe, żółte, niebieskie i różowe – takie 
będą karty do głosowania w nadcho-
dzących wyborach samorządowych. 
Różnorodna kolorystyka ma ułatwić 
głosującym wybór radnych do gmi-
ny, powiatu i województwa oraz szefa 
gminy. I tak białe karty będą „przezna-
czone” dla kandydatów do rad gmin, 

żółte do rad powiatu, a niebieskie zo-
stały przypisane sejmikom wojewódz-
kim. Swojego kandydata na wójta, 
burmistrza i prezydenta w danej gmi-
nie wybierzemy z karty w kolorze ró-
żowym. Warto wspomnieć, że z list 
wolno nam wybrać tylko jednego kan-
dydata. Dotyczy to każdego szczebla 

Karty do głosowania
w róźnych kolorach 

samorządu od gminy, przez powiat 
po sejmik. Ta sama zasada obowią-
zuje przy wyborze szefa gminy. 
Aby oddać głos należy postawić 
znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata. Wskazanie 
większej ilości kandydatów będzie 
skutkowało nieważnością głosu. (AS)

Odwiedź kombatanta

Nadchodzi Święto 
Niepodległości…
– Której w znacznej mierze 
zrzekliśmy się przystępując 
do Unii Europejskiej. I to nie 
był spisek elit. Tak zdecydo-
wał cały naród w referendum. 
Zatem niepodległości mamy 
już malutko, a po przystąpie-
niu do strefy euro, będzie jesz-
cze mniej.

Wywiesi Pani Minister 
biało-czerwoną 
okrytą kirem?
– Flagę powieszę pod błękit-
nym niebem rozświetlonym 
gwiazdami UE. Polska mo-
gła być niepodległa jak Ser-
bia (bez Kosowa), Ukraina 
(czy z Ługańskiem?), a we-
szła do europejskiej rodziny. 
Dobrze się stało. Mamy przy-
jaciół na Starym Kontynencie, 
teraz warto rozwijać współpra-
cę z przyszłościowym blokiem 
BRICS. Francuzi wiosną pod-
pisali wieloletnie kontrakty 
z Chińczykami na 20 mld do-
larów, uczmy się od nich. Odbu-
dujmy relacje z Rosją, myślmy 
o naszym eksporcie na Wschód. 
Węgrzy potrafi ą.

11 listopada 
marszałek Piłsudski…
– Wysiadł z parowozu, podob-
ny stoi w Grodzisku, wiem. To 
było prawie sto lat temu. Dziś 
patriotyzm to dbałość by praca 
była na miejscu. Piętnowanie 
patologii umów śmieciowych. 
Rozwój dróg, edukacji, popra-
wa służby zdrowia, oswajanie 
z kulturą, bo otwiera głowy 
i serca. To wszystko czyni 
Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego, dlatego kandyduję 
z jedynki na liście PSL. Sejmik 
zarządza naszym powiatem 
plus obszarem zamieszkałym 
przez 5 mln ludzi. Krainą ludną 
jak Słowacja. Trzeba nią pokie-
rować ku przyszłości, czyli god-
nemu życiu w Pruszkowie czy 
Michałowicach, nie w Londy-
nie. Nacjonalistyczne zaklęcia 
nie odmienią otoczenia. Tylko 

praca u podstaw i otwarta po-
stawa na nowych mieszkańców 
naszej ziemi:  Chińczyka z Wól-
ki Kosowskiej, wietnamskie-
go gastronomika, ukraińskiego 
budowlańca. W tę stronę idzie 
świat, dołączmy do marszu.

Pamięć o bohaterach 
jest ważna. Msza 
u św. Kazimierza, 
kwiaty pod pomnikiem 
Kościuszki… 
– Pochwalam, jak Rajd Pęcic-
ki. Wybieram się na tradycyjne 
uroczystości w Nadarzynie. Su-
per zapowiada się Salon Poezji 
w MDK-u, u Ewy Telegi. Jed-
nak zachęcam by dotrzeć do ży-
jących bohaterów. Odwiedzam 
ich w domach, w Domach Po-
mocy Społecznej. Potrzebują 
ciepłego słowa, pampersów, 
lekarstw, dostępu do lekarza. 
Tu otwiera się ogromne pole dla 
druhów OSP, harcerzy, wolon-
tariatu, wszystkich ludzi dobrej 
woli. Podajmy rękę kombatan-
tom, wyrwijmy ich z samotno-
ści, z wąskiego kręgu rodziny. 
Zapukajmy do ich domostw 
11 listopada. Nie zapomnijmy 
o tych, co z narażeniem życia 
wyciągali ludzi z ognia. Zasłu-
żony strażak to też weteran.

Mała ojczyzna 
czy Wielka Polska?
– Polska będzie wielka, jak 
uporządkujemy małe ojczy-
zny. 13 lat blisko współpracuję 
z Adamem Struzikiem. Roz-
wijamy Mazowsze. Udało się 
przekonać ministra fi nansów, 
Sejm, Sąd Administracyjny, 
lobby innych województw, 
by złagodzono drakońską 
kontrybucję zwaną „janosi-
kowym”. Będą środki na roz-
wój powiatu pruszkowskiego. 
Wiem co da się zrobić w Urzę-
dzie Marszałkowskim, znam 
wójtów, burmistrzów i prezy-
denta, działaczy społecznych 
naszych stron. Razem zbudu-
jemy Mazowsze, w sercu niosąc 
11 listopada, w ręku realistyczny 
plan rozwoju. 

PROMOCJA

Jak obchodzić 11 listopada? Zapytaliśmy 
Bożenę Żelazowską, minister w Urzędzie 
ds. Kombatantów, rokrocznie obecną na 
uroczystościach w Pęcicach.

Kandydatom na burmistrzów i wójtów 
zadaliśmy również dodatkowe pytania. 
Pełne odpowiedzi zamieścimy 
7 listopada w portalu WPR24.pl. (Red)

PODKOWA LEŚNA
STĘPIEŃ-PRZYGODA MAŁGORZATA 
KWW Miasta Ogrodu – obecna burmistrz 
Podkowy Leśnej:
• Kontynuacja prac nad polepszaniem stanu dróg i poprawa 

organizacji ruchu w mieście;
• Pielęgnacja terenów zielonych, w tym parków miejskich;
• Rozwiązanie problemu parkowania w mieście.
 

TUSIŃSKI ARTUR 
KWW Mieszkańcy dla Podkowy:
• Drogi: bezpieczne, z nastawieniem na pieszych, rowerzy-

stów, z uwzględnieniem potrzeb osób w każdym wieku, 
estetyczne, dopasowane do naszych potrzeb i czasów, w ja-
kich żyjemy;

• Zieleń: przywrócenie ładu w pasach drogowych, parkach i na 
skwerach. Dbałość o drzewostan i pomniki przyrody;

• Racjonalizacja fi nansów publicznych np. ograniczenie wzro-
stu kosztów administracji, które przez ostatnie 4 lata w Pod-
kowie Leśnej wzrosły ponad 20 proc.

RASZYN
IWICKI PIOTR 
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa:
• Skuteczne pozyskanie środków unijnych i spłata  zadłużenia 

po wójcie Zarębie;
• Reforma Ośrodka Zdrowia i lokalnej gazety wydawanej 

przez gminę;
• Otwarcie Centrum Kultury, bo po „niby otwarciu” w paździer-

niku zostało ono zamknięte.

RAJKOWSKI JANUSZ 
KW Platforma Obywatelska RP:
• Pozyskanie środków unijnych, bo to już ostatnia możliwość, 

na żłobki, Austerię, Aleję Krakowską;
• Zmiana sposobu funkcjonowania Centrum Medycznego;
• Stworzenie atrakcyjnych warunków zatrzymujących mło-

dzież w gminie: miejsca pracy, tereny rekreacyjne, żłobki, ta-
nie budownictwo mieszkaniowe. 

KOPER HENRYKA 
KWW Raszyn Razem: 
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

SZAREK CELINA 
KWW Celiny Szarek „Samorząd dla mieszkańców”:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

ZARĘBA  ANDRZEJ 
KW Prawo i Sprawiedliwość – obecny wójt Raszyna:
• Zmodernizowanie i budowa nowej infrastruktury drogowej, 

zwłaszcza po mającym niedługo nastąpić zakończeniu budo-
wy Południowej Obwodnicy Warszawy oraz trasy S8;

• Zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz grun-
towna modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych;

• Modernizacja oraz rozbudowa bazy oświatowo-sportowej. 
Chodzi tu o Szkołę Podstawową w Ładach, nowe przedszko-
le w Raszynie oraz tak oczekiwaną budowę hali sportowo-
-widowiskowej.  
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Zaniepokojeni rodzice. Straż uspakaja
MŁOCHÓW
– Przy szkole 
w Młochowie pojawił 
się samochód na 
obcych numerach 
rejestracyjnych. 
W aucie siedzi starszy 
mężczyzna i obserwuje 
dzieci – taka informacja 
dotarła niedawno 
do Straży Gminnej 
w Nadarzynie.

Dyżurny natychmiast wysłał 
tam patrol, ale strażnicy nikogo 
nie zauważyli. – Zadzwonił do 
nas mieszkaniec, który mówił, 
że w białym samochodzie siedzi 

nieznany mężczyzna i dziwnie 
przygląda się dzieciom. Ustalili-
śmy, że jedna z uczennic zwierzyła 
się swojej matce, że z samocho-
du przyglądał jej się starszy pan. 
Matka przekazała tę informacje 
dalej i na tej podstawie mieszka-
niec poinformował nas – wyja-
śnia Adam Piskorz, komendant 
Straży Gminnej w Nadarzynie.

Okazuje się, że strażnicy otrzy-
mali podobne zgłoszenie (od 
tej samej osoby), iż także przy 
szkole w Woli Krakowiańskiej 
zaparkowano nieznany samo-
chód. Patrol udał się na miejsce, 
ale podobnie jak w poprzednim 
przypadku, nic nie stwierdził.

Komendant Piskorz uspoka-
ja i radzi, aby nie wpadać w pa-
nikę. – Dobrze jednak, że rodzice 

cy jak i policjanci w trakcie szkol-
nych zajęć starają się uświadamiać 
dzieci, jak zachowywać się w te-
go typu sytuacjach. Komendant 
nawiązuje również do podobne-
go zdarzenia jakie miało miejsce 
przed rokiem. Sygnał o podejrza-
nym samochodzie został wyjaśnio-
ny, a „nieznanym” kierowcą okazał
się dziadek jednego z uczniów.

– Każde zgłoszenie jest przez 
nas sprawdzane i zawsze reaguje-
my wysyłając patrole strażników 
pod wskazane miejsca. W tych jed-
nak przypadkach nie udało nam 
się ustalić, kto był w samochodzie, 
ale teren jest pod stałą obserwacją 
– uspokaja Adam Piskorz.  (AD) 

MICHAŁOWICE
„(...) Przez wiele lat trenowałem łyż-
wiarstwo szybkie (...) Byłem wielokrot-
nym medalistą Mistrzostw Polski” 
– pisze o sobie Mateusz Puszkarski, 
mieszkaniec gminy Michałowice. Dziś 
ma 29 lat, od siedmiu jeździ na wóz-
ku. – W wyniku skoku do wody dozna-
łem urazu kręgosłupa – przyznaje. 

Chciałby zrealizować pierwszy w Pol-
sce multimedialny przewodnik 
drogowy dla osób z niepełnospraw-
nością. Zdecydował się zgłosić po-
mysł do projektu PolakPotrafi .pl. Aby 
przewodnik mógł powstać koniecz-
ne jest fi nansowe wsparcie inter-
nautów. Trzeba uzbierać 22 tys. zł. 

Chce stworzyć multimedialny
przewodnik drogowy

– Chciałbym podróżować moim za-
adaptowanym Peugeot Partnerem 
i z kamerą GO PRO stworzyć cykl 
materiałów multimedialnych, poka-
zując drogową Polskę oczami Kie-
rowcy bez Barier – mówi Mateusz. 
Szczegółowe informacje na polak-
potrafi .pl/bezbarier. (MAP)

RASZYN
Na terenie gminy 
Raszyn powstają 
nowe przystanki, 
które posłużą 
pasażerom linii L23.

– Przy ulicy Pruszkowskiej na 
wysokości Waryńskiego budo-
wany jest przystanek. Tylko dla 
jakiej linii? – zastanawiał się 
jeden z czytelników, który poin-
formował nas o pracach.

Okazuje się, że prowadzone 
przy Pruszkowskiej roboty zwią-
zane są z koncepcją rozszerzenia 
trasy L23. – Do rozkładu jazdy 
wprowadzony zostanie nowy re-
jon – mówi Andrzej Zaręba, wójt 
gminy Raszyn. O terminie wyra-
ża się ostrożnie. – Na pewno na-
stąpi to po Nowym Roku. Wiele 

będzie zależało od tego, kiedy 
ze swoimi robotami upora się 
Strabag, który prowadzi na na-
szym terenie inwestycje drogowe
– dodaje wójt.

Według planów magistratu li-
nia łącząca Raszyn z Pruszkowem 
wzbogaci się o trzy nowe przystan-
ki. Dwa z nich pojawią się przy 
ul. Pruszkowskiej – wspomniany 

na wysokości ulicy Waryńskiego 
oraz przy przedszkolu – a jeden 
przy ul. 19 Kwietnia na wysoko-
ści Polnej. – Przygotowywaliśmy 
się do organizacji ruchu dla czte-
rech przystanków, jednak Zarząd 
Transportu Miejskiego nie wy-
raził zgody na przystanek przy 
ul. Unii Europejskiej. Dlacze-
go? Bo są tam progi zwalniające 
– przyznaje Zaręba.

A jak w ogóle włodarze gminy 
oceniają pierwsze dwa miesią-
ce funkcjonowania linii? – Był-
bym bardziej zadowolony, gdyby 
korzystało z niej więcej pasaże-
rów. Ale zdaję sobie sprawę, że 
mieszkańcy muszą się przy-
zwyczaić do L23. Na pewno 
uruchomienie połączenia było 
dobrym pomysłem – twierdzi 
wójt Raszyna.  (MAP) 

Linia L23 pojedzie nową trasą Spotkanie z prof. Bralczykiem,
czyli ile zależy od przyimka
MILANÓWEK
Chcesz zobaczyć 
prof. Jerzego 
Bralczyka w akcji? 
Przyjdź na spotkanie 
w Milanówku 
i posłuchaj opowieści 
o nowej książce, 
która wyszła spod 
pióra trzech gigantów 
językoznawstwa: 
profesorów 
Bralczyka, Miodka 
i Markowskiego.

Pomysłodawcą napisania 
książki był Jerzy Bralczyk. Pu-
blikacja „Wszystko zależy od 
przyimka” jest napisana w sty-
lu rozmowy i zawiera wiele od-
powiedzi na pytania, m.in. czy 
istnieje żeńska odmiana słów 
„detektyw” lub „szpieg” i jakie 
słowo wybrać: „detektywka” 
a może „szpieżyca”? Autorzy 
publikacji przedstawiają też 
inne ciekawostki dotyczące na-
szego ojczystego języka.

Profesor Jerzy Bralczyk 
(ur. 23 maja 1947 r. w Ciecha-
nowie) – językoznawca, specja-
lista w zakresie języka mediów, 
polityki i reklamy. Jest autorem 
wielu publikacji książkowych 
i artykułów, często powtarza, że 
„za językiem jest świat”, dlate-
go warto zajmować się nie tyl-
ko analizą konstrukcji języka 
i jego form, ale także tym, 
co kryje się między słowami.

Profesor Bralczyk jest rów-
nież autorem audycji „Słowo
o słowie” – porad językowych,
w których przedstawia cieka-
wostki o znaczeniu, pocho-

dzeniu i skojarzeniach róż-
nych słów z języka ojczystego. 
Każdy za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie: 
www.bralczyk.pl może wysłać 
pytania do profesora.

Spotkanie w MCK urozma-
ici „Koncert na cztery ręce” 
w wykonaniu Joanny Kacpe-
rek i Michała Brulińskiego. Start: 
8 listopada o godz. 17.00 w Te-
atrze Letnim Milanowskiego 
Centrum Kultury przy ul. Ko-
ścielnej 3. Wstęp wolny.  (AD)

Spotkanie odbędzie 
się 8 listopada 
w Teatrze Letnim 
Milanowskiego 
Centrum Kultury. 
Wstęp wolny
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REGION
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki przedstawił 
wstępną listę
rankingową wniosków 
o dofi nansowanie w 2015 r. 
przebudowy dróg z puli 
tzw. schetynówek. Są na 
niej projekty z powiatów 
pruszkowskiego 
i grodziskiego.

W tym roku gminy i po-
wiaty łącznie złożyły 
ponad 170 wniosków. 

Na ostatecznej liście rankingowej 
umieszczono 154 projekty. Mają 
one szanse na realizację w 2015 r., 
ale najpierw muszą przejść proce-
durę weryfi kacyjną. Lista, którą 
opublikował urząd wojewódzki 
ma charakter wstępny i to dopie-
ro początek formalnej drogi. Jej 

Wstępna walka o „schetynówki”
Sporo wniosków zgłosiły gmi-

ny. Szanse na powodzenie mają 
Jaktorów (rozbudowa ul. Party-
zantów wraz z modernizacją sieci 
gazowej, energetycznej, telekomu-
nikacyjnej i wodociągowej w Mię-
dzyborowie) i Żabia Wola (remont 
ul. Głównej w Petrykozach). 

Swoje projekty przygotowa-
ły też Brwinów (przebudowa ul. 
Obwodnica w Brwinowie, ul. Na-
talińskiej w Otrębusach i Buko-
wej w Podkowie Leśnej), Raszyn 
(budowa ul. Szkolnej na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Ponia-
towskiego do drogi krajowej nr 
7), Podkowa Leśna (droga gmin-
na w ciągu ul. Bukowej) oraz 
Piastów (przebudowa ul. Orła 
Białego). W rankingu zajęły jed-
nak odleglejsze miejsca.

Całkowita pula środków do 
podziału na Mazowszu to ponad 
96 mln zł. Pieniądze rozdzielane 
będą w kolejności rankingowej 
aż do ich wyczerpania. 

Szanse na powodzenie w przyznaniu dofi nasowania mają m.in. wnioski gmin Jaktorów i Żabia Wola 

z innymi podmiotami przy re-
alizacji zadania, odbudowa dróg 
zniszczonych w wyniku klęsk 
żywiołowych, wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich oraz popra-
wa dostępności komunikacyjnej. 
Najwyżej ocenione projekty mają 
największą szansę na realizację.

Na wysokim 10. miejscu znalazł 
się wniosek przygotowany przez 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie. Obejmuje on przebudowę 

dróg nr 3111W i 3112W w rejonie 
Moszny, Domaniewa i Koszajca. 
Całość ma kosztować ponad 7 mln 
złotych. W rankingu uwzględnio-
no też dwa projekty przygotowane 
przez powiat w Grodzisku (prze-
budowa odcinka drogi w kierun-
ku Józefi ny oraz ul. Pomorskiej 
w Jaktorowie) ale znalazły się 
one na dalszych pozycjach (odpo-
wiednio 29. i 35.) i mają mniejsze
szanse na pozytywny fi nał.
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PRostateczną wersję poznamy pod 

koniec listopada i dopiero wów-
czas trafi  ona na biuro ministra 
administracji i cyfryzacji. Ten 
na jej zatwierdzenie będzie miał 
czas do 20 grudnia.

Każdy z wniosków został oce-
niony przez komisję powołaną 

przy wojewodzie. Kryteria przy-
znawania punktów to m.in. wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, spójność z siecią 
dróg województwa, współpraca 

Wniosek 
pruszkowskiego 
starostwa obejmuje 
przebudowę dróg 
nr 3111W i 3112W 
w rejonie Moszny, 
Domaniewa i Koszajca

GRODZISK MAZOWIECKI
Apel około stu 
mieszkańców Osiedla 
Książenice nie pozostał 
bez echa. Doczekają 
się inwestycji 
poprawiających 
bezpieczeństwo.

Ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia, który w pakiecie, 
poza innymi miejscowościami 
gminy (Mościska i Czarny Las), 
ma też Książenice, gdzie przy 
Alei Spacerowej zniknie 18 sta-
rych słupów oświetleniowych, 
ale za to pojawi się ich aż 38. 
Jednak nie tak szybko – wyko-
nawca będzie miał na zakończe-
nie prac aż 250 dni od zawarcia 
umowy. To nie wszystko. – Pod-
jąłem decyzję zamontowania na 
osiedlu urządzeń monitorują-
cych z nagrywaniem ciągłym. 
Zmniejszy to ryzyko włamań do 
domów, kradzieży – zapewnia 
w odpowiedzi na apel mieszkań-
ców Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska.Urzą-
dzenia mają być zamontowane 
jeszcze w listopadzie.  (TK) 

Apel i odzew

PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy doczekali 
się przebudowy 
ul. Bukowej.

Ekipa budowlana weszła na 
Bukową pod koniec październi-
ka. Wyłoniona w przetargu fi r-
ma (MKL BUD) wyremontuje 
fragment od skrzyżowania ulic 
Lipowej i Topolowej do miej-
sca oddalonego o pół kilome-
tra, 40 m za ul. Grabową.

Modernizacja potrwa dwa 
miesiące. W pierwszym eta-
pie, mimo utrudnień, Buko-
wą będzie można przejechać. 
Później, podczas wykonywania 
nakładki, ulica zostanie wyłą-
czona z ruchu, a kierowcy po-
jadą drogami objazdowymi. 
Remont Bukowej będzie kosz-
tował gminę 472 tys. zł.  (TK) 

Prace na Bukowej
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– Dobrze, że rodzice 
reagują na takie 
zdarzenia, bo 
ostrożności nigdy 
nie za wiele – mówi 
komendant Piskorz 

reagują na takie zdarzenia, bo 
ostrożności nigdy nie za wiele 
– mówi. Podkreśla, iż tak strażni-
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GRODZISK MAZOWIECKI
5 listopada, ok. godz. 20 w grodzi-
skim komisariacie zjawił się męż-
czyzna, który twierdził, że jest 
sprawcą śmiertelnego potrącenia 
w Kraśniczej Woli (gmina Grodzisk 
Mazowiecki). 1,5 godziny wcześniej 
policjanci otrzymali zgłoszenie o le-
żącym przy drodze mężczyźnie. Na 

miejscu okazało się, że nie żyje. Naj-
bardziej prawdopodobne wydawa-
ło się potrącenie. Problem w tym, 
że nie znaleziono na miejscu żad-
nych śladów obecności innych osób 
ani pojazdów. Tymczasem ok. godz. 
20 do komisariatu przyszedł kie-
rowca, który przyznał, że tamtędy 

Zgłosił się sprawca 
śmiertelnego wypadku?

przejeżdżał i doprowadził do śmier-
ci pieszego. – Mężczyzna był pijany, 
nie można go więc było przesłu-
chać. Ale w związku z podejrze-
niem, że jest sprawcą wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym, został za-
trzymany – mówi Katarzyna Zych, 
rzecznik grodziskiej komendy. (TK)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O VII PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowych  

niezabudowanych położonych w miejscowości Szczęsne  
Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium 

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/15 1000 90.000 9.000 900

5. 112/20 1001 90.000 9.000 900

6. 112/21 1001 90.000 9.000 900

7. 112/22 1000 91.000 9.000 910

8. 112/23 1013 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym
9. 112/12 690 62.000 7.000 620

10. 112/16 750 67.000 7.000 670

11. 112/17 750 67.000 7.000 670

12. 112/24 752 68.000 7.000 680

13. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2014 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.  

przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudo-
wane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami 
o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą i bliźniaczą. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy 
lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 
1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warsza-
wa do dnia 04.12.2014 r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnię-
ta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna 
jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie  
o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 
32a oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz 
www.bip.grodzisk.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32a, pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28/31.

OGŁOSZENIE

TOMASZ 
KUŹMICZ

REGION
Sezon grzewczy to nie 
tylko wydatki na opał. 
To także większe ryzyko 
zatrucia tlenkiem węgla. 
Zwłaszcza jeśli mamy nie 
w pełni sprawną instalację 
albo nie dbamy o właściwy 
obieg powietrza. Strażacy 
w całej Polsce ruszyli z 
akcją „Nie dla czadu”.
 

N a razie temperatury nie 
są jeszcze tak niskie, by 
trzeba było co chwilę do-

kładać do pieca lub podkręcać gaz. 
Uszczelnianie okien zostawia-
my zwykle na chłody zimowe. 
Nie przychodzi nam też do gło-
wy (na szczęście!), by zatykać ka-
nały wentylacyjne.

Sezon grzewczy dopiero się za-
czyna i, jak dotąd, ani w powiecie 
pruszkowskim, ani grodziskim 
nie odnotowano niebezpiecznych 
przypadków zatrucia tlenkiem 
węgla, choć w Pruszkowie straża-
cy już interweniowali. Nie zamie-
rzają jednak czekać aż dojdzie do 
tragedii. Dlatego ruszyli z akcją 
uświadamiającą, jak podstępnym 
i skutecznym zabójcą jest czad. – 
Problem polega na tym, że tlenek 
węgla jest bezbarwny, bezwonny 

Uważajmy na cichego zabójcę
Akcja „Nie dla czadu”. Strażacy szerzą wiedzę o zagrożeniach związanych z okresem grzewczym

wentylacji. Często okazuje się, że 
lokatorzy, chcąc zatrzymać jak naj-
więcej ciepła, zatykają kanały, któ-
rymi dociera do pomieszczeń tlen. 
A brak tlenu to z kolei niewłaści-
we spalanie i doskonałe warunki 
do powstania i rozprzestrzenie-
nia się czadu. Najważniejszym 
i najbardziej skutecznym sposo-
bem na tlenek węgla pozostaje za-
kup czujnika. – Nie są one drogie 
i naprawdę warto się w nie zaopa-
trzyć. Tym bardziej, że nawet wyda-
ne 100 złotych jest śmieszną sumą, 
kiedy zestawimy z nią ludzkie 
życie – zauważa Karol Kroć.

O tych podstawowych zasa-
dach, a także o tym, że taki pro-
blem istnieje i co roku pochłania 
w całej Polsce kilkadziesiąt ist-
nień, ma przypominać akcja 
„Nie dla czadu”. Ofi cjalnie ruszy-
ła 27 października. W jej ramach 

strażacy rozklejają plakaty i roz-
dają ulotki oraz rozpowszechniają 
wiedzę o zagrożeniach zwią-
zanych z okresem grzewczym 
za pośrednictwem szkół.

Czy akcja przynosi pożądane 
skutki? Od kilku lat ilość przy-
padków zatrucia tlenkiem węgla 
systematycznie spada: od 111 ofi ar 
śmiertelnych w sezonie 2010/2011 
do 61 w sezonie 2013/2014. Dane 
te dotyczą całego kraju. Na „na-
szym podwórku” ze szczególnie 
tragicznym przypadkiem mieli-
śmy do czynienia w roku 2010, 
kiedy to w jednym z pruszkow-
skich domów policjanci znaleź-
li ciała czterech osób – dwojga 
rodziców i dwójki dzieci. Z kolei 
przed rokiem, w grudniu, ofi arą 
czadu padło dwoje mieszkańców 
Pruszkowa – 30-letnia kobieta 
i 12-letnie dziecko. 
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PRi nie ma żadnego smaku. Krót-

ko mówiąc: nie jesteśmy w sta-
nie go poczuć – przestrzega kpt. 
Karol Kroć, rzecznik pruszkow-
skiej straży pożarnej.

Co prawda zdarza się, że ofi a-
ra zatrucia, zanim zaśnie zorien-
tuje się, że jest osłabiona i np. ma 

mdłości, ale to wyjątkowo ma-
ło skuteczny sposób na obronę 
przed czadem. Na ogół człowiek 
jest coraz słabszy, w końcu traci 
przytomność i jeśli nikt w porę nie 
zareaguje – umiera.

Jak więc uchronić się przed 
śmiertelnym ciosem cichego za-
bójcy? Przede wszystkim trzeba 
dbać o stan technicznych urządzeń 
grzewczych i systematycznie prze-
prowadzać przeglądy. Równie waż-
ne jest zapewnienie odpowiedniej 

Jak uchronić się przed 
śmiertelnym ciosem 
cichego zabójcy? Przede 
wszystkim trzeba dbać 
o stan technicznych 
urządzeń grzewczych 
i systematycznie 
przeprowadzać 
przeglądy 

Akcja „Nie dla czadu”. Strażacy szerzą wiedzę o zagrożeniach związanych z okresem grzewczym

Długa i Gościnna do naprawy
GRANICA
Ulice Długa i Gościnna 
w Granicy doczekają się 
gruntownego remontu. 
Gmina Michałowice 
ogłosiła przetarg na 
wykonanie robót.

Prace obejmą odcinek Długiej 
od ul. Okrężnej do ul. Pruszkow-
skiej i całą ulicę Gościnną. Jak 
zapewnia Piotr Pacyna z refera-
tu inwestycji michałowickiego 
magistratu, będą miały grun-
towny charakter. – Wymianie 
ulegnie cała nawierzchnia, wy-
konana zostanie nowa podbu-
dowa – wymienia. 

Na obu drogach zerwany zo-
stanie asfalt i betonowa kostka. 
Znikną uszkodzone płyty chod-
nikowe i żelbetonowe. Pojawi się 
nowa nawierzchnia, utwardzo-
ne pobocze i odnowiony szlak 
pieszy. Z myślą o kierowcach 
i bezpieczeństwie ruchu, staną 
nowe znaki drogowe. Nocny ruch 
w tym miejscu ułatwi zainstalo-
wanie tzw. kocich oczu. To ele-
menty odblaskowe oddzielające 
pasy ruchu, dużo lepiej widocz-
ne po zmroku niż tradycyjnie 

malowane linie. Tam, gdzie to 
możliwe, na poboczu zosta-
nie posiana trawa.  Co istotne 
– prace obejmą też instalację 
odwodnienia. Położone zosta-
ną odpowiednie rurociągi, po-
jawią się specjalne studzienki .

Pierwszy etap przetargu na 
wykonanie tych prac zakończy 
się 14 listopada. Do tego dnia 
potencjalni wykonawcy mają 
czas na składanie ofert. Potem 
gmina wybierze najkorzystniej-
szą ofertę.

Wiadomo, że całość remontu 
musi zakończyć się do końca ma-
ja przyszłego roku.  (EL)
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Nowym szlakiem pieszo, 
rowerem i z kijkami 
BRWINÓW
Brwinów w końcu będzie 
miał nowy szlak pieszy 
i rowerowy w kierunku 
Parzniewa. Gmina 
ogłosiła przetarg 
na jego wykonanie.

Poprzedni konkurs unieważnio-
no, bo gmina otrzymała tylko ta-
kie oferty, które przewyższały 
kwotę środków zarezerwowa-
nych na ten cel. Całość miała 
być oddana do użytku jeszcze 
w tym roku, ale magistrat zmu-
szony był przesunąć termin do 
końca maja 2015 r.

Tym razem jest większa szan-
sa na doprowadzenie inwestycji 
do końca, bo jest też więcej cza-
su. Poprzednie komplikacje wy-
nikały, jak przyznawał burmistrz 
Arkadiusz Kosiński, właśnie 
z pośpiechu. Magistrat chciał 
projekt zrealizować w krótkim 
terminie, co przełożyło się na 
wysokie koszty zaproponowa-
ne przez oferentów.

Aby dotrzymać nowego ter-
minu gmina musi jeszcze w tym 
roku rozstrzygnąć przetarg. Po-
tencjalni wykonawcy mają czas 
do 17 listopada na składanie ofert 
i uwzględnienie w nich szczegó-
łowych oczekiwań zlecającego.

Przebudowa ma objąć odcinek 
od brwinowskiego skrzyżowania 
ulicy Granicznej z ul. Pruszkow-
ską do ul. Rzecznej na wysokości 
mostku w Parzniewie. Łącznie 
1,8 km. Co ważne – szlak zostanie 
w całości oświetlony. Dla rowe-
rzystów powstaną, jak to okre-
ślono w ogłoszeniu, dwa miejsca 
postojowo-wypoczynkowe. Co to 
oznacza? Na szlaku pojawią się 
stojaki rowerowe, ławki i stoły 
piknikowe oraz kosze na śmieci.

Ścieżka rowerowa i chodnik 
dla pieszych zostaną wykona-
ne w ramach realizacji projektu 
„Pola Parzniewskie – szlak histo-
ryczno-przyrodniczy”, współfi -
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Zakłada on powsta-
nie asfaltowej drogi dla jednośla-
dów, szlaku pieszego i do nordic 
walking. Pojawią się też specjalne 
tablice informujące o lokalnej hi-
storii. W ten sposób odcinek mię-
dzy Brwinowem a Parzniewem ma 
stać się atrakcyjnym celem rodzin-
nych wycieczek.  (EL)
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„Kieszonkowe” dla najlepszych
BRWINÓW
Można zgłaszać 
kandydatów do 
stypendium gminy 
Brwinów. Najlepsi 
uczniowie i sportowcy 
otrzymają 10-miesięczne 
„kieszonkowe”. 
W zależności od 
wyników wyniesie 
ono od 200 do 400 zł.

W jaki sposób uczeń może za-
pewnić sobie stały dopływ go-
tówki? W podobny jak osoba 
dorosła. To znaczy ciężką pra-
cą i realizacją pasji (oczywi-
ście najpierw trzeba ją mieć). 
„Wystarczy” bowiem wykazać 
się znaczącymi osiągnięcia-
mi edukacyjnymi lub, uwaga: 
sportowymi. A zaraz za stop-
niami w dzienniku, medalem 
i przychylnym okiem dorosłych 
przyjdzie wsparcie fi nansowe.

Rzecz jasna, mogą na nie li-
czyć najlepsi. Przewidziano je 
bowiem tylko dla tych, którzy 
uzyskali np. tytuł laureata lub 
finalisty ogólnopolskiego lub 
wojewódzkiego konkursu (ogło-
szonego przez kuratora oświa-
ty) albo przeglądu czy festiwalu 
o wysokiej randze artystycznej, 
mają wysokie umiejętności i osią-
gnięcia edukacyjne lub stanęli na 
podium zawodów sportowych, 

organizowanych co najmniej 
na szczeblu wojewódzkim.

Kto zgłasza kandydatów? 
Grono jest dość szerokie: dy-
rektorzy placówek edukacyj-
nych (oczywiście po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedago-
gicznej), rektorzy, dziekani, bur-
mistrz gminy Brwinów, komisja 
oświaty, kultury i sportu, kluby 
sportowe, dyrektor GOK oraz 
dyrektorzy bibliotek.

Do wniosku muszą być do-
łączone dokumenty potwier-
dzające osiągnięcia wykracza-
jące poza program szkolny.

Stypendium może trafić 
do zamieszkałych na terenie 
gminy uczniów szkół każdego 
szczebla, od podstawówki po 
wyższą uczelnię (pod warun-
kiem, że student nie ma więcej 
niż 25 lat). Ponadto opieku-
nowie kandydata muszą roz-
liczać się w urzędzie skarbo-
wym w Pruszkowie.

Miesięczna wysokość sty-
pendium może wynieść od 
200 do 400 zł, w zależności od
osiągniętych wyników, środ-
ków przeznaczonych na ten 
cel w budżecie oraz liczby osób, 
którym je przyznano.

Wszelkie informacje na te-
mat stypendiów można uzy-
skać w referacie oświaty pod 
nr tel. (22) 738 26 17.  (TK)

Wiadomości
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Piknik harcerski 11 listopada Nagrody 
dla Brwinowa
Dobre wieści dotarły do gminy Brwinów pod koniec października 2014 r. 
Uzyskała ona certyfi kat „Samorządowego Lidera Edukacji” za działania 
oświatowe oraz wyróżnienie w konkursie „EKOpozytyw Mazowsza” 
za osiągnięcia proekologiczne. 

STYPENDIA GMINY BRWINÓW
DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

NABÓR WNIOSKÓW 5-15 LISTOPADA 2014 R.
INFORMACJI UDZIELA REFERAT OŚWIATY. Tel.: 22 738 26 17

REKLAMA

Do świętowania 96. 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości na 
brwinowskim Rynku 
zapraszają harcerze ZHP 
z Hufca Pruszków.  

Po mszy św., która zosta-
nie odprawiona w kościele 
św. Floriana w Brwinowie 
o godz. 10.00, uroczystości 
przeniosą się pod Pomnik Nie-

podległości. Po zakończeniu 
oficjalnej części obchodów 
rozpocznie się piknik harcer-
ski: poczta polowa i strzelnica 
ASG to tylko niektóre z za-
planowanych atrakcji. Podob-
nie jak dwa lata temu można 
będzie odwiedzić punkt sa-
nitarny, w którym harcerze 
będą instruować, jak pra-
widłowo udzielać pierwszej 
pomocy. Będzie można rów-
nież skorzystać z bezpłatnego 

pomiaru ciśnienia i poziomu 
cukru. Dla młodych uczest-
ników uroczystości harcerze 
przygotowali gry tematycz-
ne i konkurs plastyczny. Dla 
wszystkich przewidziana jest
gorąca grochówka.  

Organizator pikniku – Cho-
rągiew Stołeczna ZHP Hufiec 
Pruszków – otrzymał dotację 
w ramach wspierania działal-
ności pożytku publicznego 
przez gminę Brwinów. (PR) 

F undacja Rozwoju Edu-
kacji i Szkolnictwa Wyż-
szego prowadzi od 4 lat 

ogólnopolski program certyfi -
kacyjny oceniający samorządy 
pod względem polityki oświa-
towej. Brwinów wyróżnił się 
w tym roku w szczególny spo-
sób, zdobywając dodatkowo ty-
tuł „Primus”. Podczas gdy wiele 
samorządów rozważa likwida-
cję placówek samorządowych, 
gmina Brwinów opracowała 
Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny, w którym rozbudowa bazy 
oświatowej jest jednym z naj-
ważniejszych celów. Planowa-
ne wydatki na ten cel wyniosą 
łącznie ponad 62 mln zł. Działa-
niom podejmowanym ze strony 
Urzędu Gminy Brwinów towa-
rzyszy także ogromne zaangażo-
wanie samych placówek, które 
podejmują własne inicjatywy 

edukacyjne, nawiązują współ-
pracę z instytucjami naukowy-
mi, starają się o podniesienie 
poziomu nauczania i zachęcanie 
uczniów do zdobywania wiedzy.

Burmistrz Arkadiusz Ko-
siński odebrał też wyróżnie-
nie przyznane gminie Brwinów 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W konkursie 

EKOpozytyw MAZOWSZA 
eksperci oceniali działalność 
w zakresie ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej w 2013 
roku. Wśród nominowanych 
w tegorocznej edycji znala-
zło się 57 różnych podmiotów 
z terenu województwa ma-
zowieckiego, które w opinii 
WFOŚiGW charakteryzowa-
ły się największą aktywnoś-
cią i osiągnięciami w działa-
niach proekologicznych.

Gmina Brwinów była oce-
niana za wykorzystanie środ-
ków unijnych. Jury postanowiło 
nie przyznawać głównej nagro-
dy w tej kategorii, a nagrodzić 
wyróżnieniami dwóch liderów 
– gminy Brwinów i Józefów, 
które z powodzeniem zrealizo-
wały na swoich terenach duże 
projekty budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. (PR) 
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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 Abra S.A. zatrudni Sprzedawcę-
Kasjera (Podkowa Leśna). Obowiązki: 
obsługa klienta, realizacja planów 
sprzedażowych. Mile widziane 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku. Oferujemy umowę 
o pracę na pełny etat, podstawę + 
prowizję od sprzedaży oraz pakiet 
medyczny. CV prosimy przesyłać 
na @: rekrutacja @
abra-meble.pl (w tytule @ prosimy
o wpisanie: SK Szczecin).

Firma sprzątająca zatrudni 
pracowników do sprzątania 
magazynu w Parzniewie obok 
Pruszkowa. Praca w systemie 
trzyzmianowym tel. 604 060 470

 ► OPERATOR - MECHANIK 
– ELEKTRONIK MASZYNY PAKUJĄCE 
- PRODUKCJA OPAKOWAŃ SYSTEM 
3 -ZMIANOWY, SOKOŁÓW K/JANEK 
BIURO@COFFEE-SERVICE.EU

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

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

Zatrudnię od zaraz osoby 
do sprzątania obiektu biurowo-
magazynowego w Ołtarzewie. 
Praca pon. – pt. w godz. 
06.00-14.00 lub 08.00-16.00 
(do uzgodnienia). Wynagrodzenie: 
7,50 zł netto/h. Dodatkowo premie. 
Kontakt tel. 510 015 506.

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

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 12.000m2, Milanówek,
502 207 206 

 ► 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, 
tanio 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

 ► 5.000 m2, Milanówek, 
502 207 206 

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

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

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

 ► Opel Agila 2004r. cena wywoławcza 
5300 zł szczegóły na BIP.cdr.gov.pl 

 ► Sprzedam skuter Magnus 2008r., 
przebieg 3500 km, 601 333 138 

Sprzedam

 ► Posezonowa wyprzedaż cebul, 
największy wybór. Sklep 
ogrodniczy w Pruszkowie, 
ul. Pogodna 7 

 ► Sprzedam adapter + płyty 
22 728 00 57 

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 

 ► Dźwigowe usługi 
501 299 778 

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 
601 818 310 

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

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

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

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

Studnie, 601 231 836 

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

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

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

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

Videofi lmowanie 
600 229 599 

 ► 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

 ► Nekropolie Pruszków. Sprzedam 
grób murowany 6 komór, 2 poziomy. 
Tel. 22 728 64 45 

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

MAGAZYNIER-PRUSZKÓW
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  praca na terenie magazynu w sekcji kompletacji, przyjęcia towaru 

WYMAGANIA:
•  100% dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w różnych 

zmianach 
•  aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna;
•  zaangażowanie, profesjonalne podejście do pracy, wysoka motywacja 

do pracy fizycznej;
•  zdolności manualne.

OFERUJEMY:
•  stawkę 11,00 zł brutto  dzień; stawkę 13,20 zł brutto noc
•  gorący posiłek w trakcie pracy;
•  darmowy dojazd do magazynu ze stacji PKP Pruszków;
•  umowę zlecenie z ZUS (możliwość przejścia na umowę o pracę po 

okresie testowym);

E-MAIL: AGNIESZKA.KOBLA@GRUPAPROGRES.PL

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

509 683 032

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

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach internetowych urzędu 
został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem. 
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po 
północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r.  
poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 623/2013 Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie  
ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
1. od północnego-zachodu – zaczynając od punktu A  stanowiącego 
zachodni narożnik działki ew. nr 25/1, północno-zachodnią granicą 
działek ew. nr 25/1 i 25/4 do punktu B stanowiącego północny narożnik 
działki ew. nr 25/4;
2. od północnego-wschodu – zaczynając od punktu B południowo-
zachodnią granicą działki ew. nr 24 do punktu C stanowiącego północny 
narożnik działki ew. nr 31;
3.od południowego-wschodu – zaczynając od punktu C północno-
zachodnią granicą działki ew. nr 31  do punktu D stanowiącego 
południowy narożnik działki ew. nr 28/19;
4.od południowego-zachodu – zaczynając od punktu D południowo-
zachodnią granicą działek ew. nr 28/19, 28/17, 28/15, 26/3, 26/2 oraz 
25/1 do punktu A.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 17 listopada 2014 
r. do 9 grudnia 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 
2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 grudnia 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825  
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu    
w   Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka B4 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) 
w związku z uchwałą nr 626/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają po:
1. od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni 
narożnik działki ew. nr 24/4 z  obrębu 19, północną granicą działek  
ew. nr 24/4 i 15/2 z obrębu 19 przez punkt B do punktu C stanowiącego 
północno-wschodni narożnik działki ew. nr 15/2 z obrębu 19;
2. od wschodu – zaczynając od punktu C wschodnią granicą działek 
ew. nr 15/2 i 15/3 z obrębu 19 do punktu D stanowiącego południowo-
wschodni narożnik działki ew. nr 15/3 z obrębu 19;
3. od południa – zaczynając od punktu D południową granicą działek  
ew. nr 15/3, 24/5 i 24/4 z obrębu 19 przez punkt E do punktu F stanowiącego 
południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 24/4 z obrębu 19;
4. od zachodu – zaczynając od punktu F zachodnią granicą działki  
ew. nr 24/4 z obrębu 19 do punktu A.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od   
17 listopada 2014r. do 9 grudnia 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014r. o godzinie 18.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2014r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:    
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  
w   Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka F2 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) 
w związku z uchwałą nr 411/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka F2  wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają po:
1. od północnego - wschodu – po północnej granicy działek ew. nr 1/9 
i 1/8 z obrębu 12, dalej po północno – wschodnich granicach działek 
ew. nr 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 i 1/1 z obrębu 12,
2. od południowego - wschodu – po południowej granicy działek ew. 
nr 1/1 i 51 z obrębu 11, dalej po wschodniej granicy działki ew. nr 
44/6 z obrębu 12, następnie po południowo – wschodnich granicach 
działek ew. nr 44/6, 44/3, 35/2, 35/3, 35/4, 58, 56, 59 i 38/4 z obrębu 
12, dalej po zachodniej granicy działki ew. nr 38/4 z obrębu 12, dalej 
po południowo – wschodnich granicach działek ew. nr 33/2, 37 i 23/3 
z obrębu 12,
3. od zachodu – po zachodniej granicy działki ew. nr 23/3 z obrębu 12.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach  
od 17 listopada 2014r. do 9 grudnia 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne  
- Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2014r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub pocztą na adres:   05-825 
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu    
w   Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie  
ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej 
stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie  
ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
– Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39  
ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  
24 grudnia 2014 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub 
pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A5 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),  w związku z uchwałą Nr 543/2013 
z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5.
 Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A5 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 listopada 2014r. do 9 grudnia 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. o godzinie 18.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
– Planowanie przestrzenne - Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 
1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2014 r. 

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi mogą być wnoszone : w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego



OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), 
w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 27.10.2014 r. została wydana decyzja nr 449/II/2014 zmieniająca decyzję Wojewody 
Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 22 lutego 2013 r.  znak WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea - Wolica wraz z powiązaniem  
z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany 
poza granicami m.st. Warszawy”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Michałowice: obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 174, 175, 261/1, 264/1, 266/1, 267/1, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/2, 271/3, 273/1, 273/2, 274/1, 274/3, 
274/4, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 278, 279/1, 281, 283, 285, 287/2, 287/3, 289/2, 291/2, 292/2, 293/1, 294/1, 295/1, 295/2, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 90/1, 91/1, 93/1, 
94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 106/1, 109/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120, 124/1, 125/1, 128/1, 129, 130/1, 131, 132/1, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 138, 139/1, 
139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 219/3, 219/4, 219/5, 259, 260, 261, 262, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 209/1, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 
332/1, 383/3, 384/2, 385/9,
gmina Raszyn: obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  9/2, 10/1, 11/1, 13/1, 14/1, 239/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 21/3, 22/3, 23/1, 26/3, 26/4, 27/3, 27/4, 28/3, 220, 31/4, 31/5, 55/6, 63/2, 
64/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 72/1, 74/1, 75/1, 76/3, 77/1, 80/1, 81/1, 92/1, 94/1, 95/2, 97/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 
108, 110/4, 110/5, 110/9, 110/10, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 116/1, 117/1, 118, 119/1, 230/3, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 157/1, 157/2, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 
161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/2, 164/5, 164/6, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 166/2, 168/1, 168/2, 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 175/1, 241/1, 178/3, 179/1, 
179/2, 180/1, 180/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  73/5, 73/7, 77/2, 78/2, 79/6, 82/17, 82/18, 82/22, 83/1, 84/3, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 89/2, 90/2, 90/3, 182/12, 183/14, 183/16, 
91/3, 91/4, 94/1, 154/2, 161/3, 161/4, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 107/6, 107/8, 107/9, 107/11, 108/1, 109, 110/2, 117/2, 118/2, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 106/12, 1/1, 2/1, 3/1, 
4/3, 4/5, 6/3, 7/1, 8/1, 10/1, 108/1, 109/1, 110/7, 356/9, 115/2, 116/1, 117/2, 129/1, 130/1, 133/4, 133/7, 133/9, 136/7, 136/9, 136/13, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 143, 144, 
145, 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153/1, 154/1, 154/2, 155/3, 155/5, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162/1, 
162/2, 163/1, 354, 201/4, 202/4, 203/5, 204/2, 205/1, 208/2, 210/2, 213/3, 223/1, 228/7, 229/2, 231/2, 235/7, 235/9, 243/5, 245/5, 246/2, 246/3, 247/5, 247/7, 248/7, 248/9, 248/11, 249/1, 
251/2, 252/5, 255/2, 255/3, 256/4, 256/6, 256/8, 258/2, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  70/1, 380, 2, 3/1, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7, 8/1, 8/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/9, 9/11, 
11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/3, 19/5, 19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 23/1, 23/2, 23/3, 25/3, 25/4, 26/3, 27/1, 28/1, 30/1, 31/3, 
32/2, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 72/3, 72/7, 72/9, 72/11, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 78/1, 79/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88, 90/1, 91/1, 46/4, 47/7, 49/7, 50/4,
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.:  1010, 96/1, 403/1, 404/1, 537/3, 538, 540/1, 544/1, 544/2, 545/1, 546, 547, 549, 550/1, 570/3, 642/1, 643/1, 644/1, 645/6, 646, 647/7, 
648, 650/10, 650/13, 653, 654/1, 655/1, 655/3, 656/1, 660/1, 661/1, 662/1, 663, 664, 669/1, 670/1, 673/1, 684/1, 684/3, 685, 746/1, 747, 748/2, 749/1, 774/1, 775/7, 775/9, 776/1, 778/6, 
778/8, 778/9, 778/11, 778/12, 779/1, 779/3, 780, 782/1, 783/1, 786/1, 787/1, 788/3, 789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/3, 792/1, 792/3, 793/1, 794/1, 795/1, 796/1, 798/1, 851/1, 858, 878/1, 
879/1, 880/3, 880/5, 881/5, 882/1, 883/1, 884/1, 885/1, 886, 887/1, 957/4, 957/6, 958/1, 987/1, 989/1, 990/1, 992/1, 994/3, 996/4, 996/5, 997/1, 1003/1, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr 
ew.: 819/1, 780/1, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/1
- w istniejącym pasie drogowym (nabyte przez zarządcę drogi na mocy ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 72/2013 z dnia 22.02.2013 r., znak:   
WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM):
gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 172/4, 192/5,  173,  262/3, 288/4,  obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.:  123, 220/1, 22/3, 107/1, 115/3,  137/3, 192/3, 
obręb 15 – Sokołów, działki nr ew.:  210/1, 262, 385/3,  258/1, 333/5. 
gmina Raszyn, obręb 13 - Raszyn 01, działki nr ew.:  77/5, 77/6, 83/3, 84/5, 88/7, 89/3, 1306/1, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/3, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  24/1, 213/1, 
25/1, 238/4, 215/1, 12/3, 19/3, 211/23,  55/8, 65/4, 65/5, 73/3, 78/3, 79/3, 82/3, 212/23, 93/3, 98/5, 110/12, 111/5, 111/6, 120/5, 158/4, 158/5, 163/5, 164/8, 167/4, 167/5, 174/11, 174/13, 
174/15, 238/8, 177/5, 181/4, 182/3, 183/7,  obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  154/5, 154/4, 96/7, 96/11, 165, 107/13, 155/5, 155/6, 156/3, 79/4, 82/26, 82/24, 82/28, 82/30, 84/7, 85/3, 
88/8, 88/9, 96/15, 151/5, 151/6, 152/3, 121/2, 148/4, obręb 6 – Janki, działki nr ew.:  111/5, 356/7, 147/4, 147/7, 147/9, 147/10, 212, 213/1, 5/7, 132/13, 132/11, 135/16, 135/12, 135/13, 
136/15, 140/19, 140/21, 140/22, 140/23, 140/26, 140/27, 141/5, 146/3, 156/6, 156/7, 156/8, 157/5, 157/6, 68/4, 224/6, 239/4, 250/4, 252/9,  obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:   
1, 24/1, 24/2, 44/1, 67/2, 68, 69, 71/2, 80/1, 92/1, 382/1, 394/1, 395/1, 10/3, 12/3, 13/4, 25/9, 26/9, 26/10,  132/4, 358/23, 361/8, 381/3, gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr:  
402/1, 407/1, 534/8, 548, 629/2, 647/2, 665, 666, 678/5, 679/1, 680/1, 775/5, 775/6, 810, 856/2, 995/1, 399/3, 409/13, 468/3, 536/3,  537/7, 539/3, 569/3, 629/5, 639/3, 640/3, 649/5, 
650/14, 650/15, 650/16,  668/3, 674/3, 675/3, 676/3, 683/3, 748/4, 752/3, 777/3, 778/16, 781/3, 788/8, 788/9, 881/7, 961/4, 962/4, 988/3, 991/3, 1001/3, 1006/3, obręb 1 – Nadarzyn, 
działki nr:  2096, 799/3, 2014/3, 2023/3, 2092/3, 2093/3, 2094/3, 2095/3, obręb 16 – Walendów, działki nr ew.:  92, 97/1, 99/1, 90/6,
- w projektowanym pasie drogowym, nie podlegających przejęciu, stanowiące tereny wód płynących:
gmina Michałowice, obręb 6 - Michałowice Wieś, działka nr ew.:  263
gmina Raszyn, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/1, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 31/3
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działka nr ew.: 1002/1, obręb 16 – Walendów, działka nr ew.:  98/1.
Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego będącego przedmiotem wniosku:
gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 145/6, 146/3, 147/6, 149/1, 176, 177, 192/6, 192/7, 263, 265/1, 265/2, 267/3, 267/5, 268/3, 271/4, 273/3, 274/5, 277/2, 279/2, 
280, 282, 287/4, 288/5, 289/3, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 126/1, 128/2, 130/2, 218, 219/6, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 210/4, 261/2, 332/2, 383/4, 385/5,  
385/6, 385/10
gmina Raszyn: obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.:  57/1, 82, 83/4, 84/7, obręb 3– Falenty, działki nr ew.:  21/4, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  5/4, 5/6, 9/3, 10/2, 19/4, 20/2, 21/4, 
22/4, 26/5, 27/5, 28/4, 31/6, 55/9, 65/6, 66/3, 67/3, 71/2, 72/2, 73/4, 82/4, 102/2, 115/3, 165/4, 174/14, 211/24, 211/25, 213/2, 215/2, 241/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  82/27, 
82/19, 83/3, 87/9, 88/10, 91/5, 96/16, 96/4, 96/12, 97, 108/2, 110/3, 118/8, 123, 124, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130/1, 132, 134/1, 135, 136, 137/1, 148/5, 151/7, 151/8, 155/7, 171/8, 
171/9, 171/10, 182/13, 184, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 109/3, 110/9, 111/7, 117/3, 118/1, 129/3, 130/2, 130/3, 132/14, 132/12, 133/6, 133/8, 133/10, 135/17, 135/15, 136/16, 136/14, 
137/3, 138/4, 139/4, 140/20, 140/24, 140/25, 140/29, 141/6, 146/4, 147/8, 147/11, 148/5, 149/2, 150/3, 150/4, 151/5, 152/4, 153/2, 154/3, 154/4, 155/6, 155/8, 155/9, 156/9, 156/10, 
157/7, 157/8, 158/3, 158/4, 159/3, 159/4, 160/7, 162/3, 198/1, 199/1, 202/5, 204/3, 205/2, 208/3, 210/3, 224/7, 239/5, 245/14, 246/4, 246/5, 247/6, 247/8, 248/8, 248/10, 248/12, 249/5, 
249/6, 249/7, 250/5, 251/3, 252/10, 252/6, 253/1, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/4, 256/5, 258/7, 356/10, 356/13, 361, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  8/3, 9/7, 9/10, 9/12, 
10/4, 13/3, 15/2, 16/2, 17/3, 18/3, 19/7, 19/9, 20/5, 20/6, 21/4, 22/9, 23/4, 23/5, 25/10, 25/6, 26/11, 26/5, 28/2, 30/3, 31/5, 32/4, 44/2, 47/6, 49/6, 50/3, 51/8, 67/3, 71/3, 72/8, 74/2, 75/2, 
77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 93, 94, 95, 381/4, 382/2
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.:  96/2, 399/4, 468/4, 527, 534/6, 534/9, 536/4, 537/8, 537/4, 539/4, 542, 544/3, 550/2, 569/4, 570/4, 571/2, 629/6, 639/4, 640/4, 642/2, 
647/14, 649/1, 650/17, 650/11, 655/2, 656/2, 656/3, 660/2, 662/2, 668/4, 669/2, 670/2, 677, 678/4, 678/6, 680/4, 683/4, 686/1, 687, 688, 746/2, 748/3, 749/2, 752/4, 773, 774/2, 775/8, 
776/2, 777/4, 778/7, 779/2, 781/4, 782/2, 783/2, 786/2, 787/2, 788/10, 788/4, 792/2, 794/2, 851/2, 878/2, 879/2, 880/4, 880/6, 881/8, 881/6, 883/2, 884/2, 957/5, 957/7, 958/2, 961/5, 
987/2, 988/4, 989/2, 990/2, 991/4, 992/2, 992/3, 994/5, 995/3, 996/14, 997/2, 1001/4, 1001/2, 1002/2, 1006/4, 1025, 1027, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 780/2, 2023/4, 2095/4, 
obręb 16 – Walendów, działka nr ew.: 90/7, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/2.
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

  WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM  zm.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A5 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) 
w związku z uchwałą nr 543/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5 zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obejmuje obszar, którego granice przebiegają po:
1. od północy – zaczynając od północno - zachodniego narożnika działki 
ew. nr 33/3 z obrębu 28, po północnych granicach działek ew. nr 33/3, 
33/4 i 34/1 z obrębu 28, do północno - wschodniego narożnika działki  
ew. nr 34/1 z obrębu 28,
2. od wschodu – zaczynając od północno - wschodniego narożnika 
działki ew. nr 34/1 z  obrębu 28, po wschodnich granicach działek  
ew. nr 34/1, 34/2, 34/3, 41/3, 41/4, 65, 66, 67, 69 z  obrębu 28, do 
południowo - wschodniego narożnika działki ew. nr 69 z obrębu 28,
3. od południa – zaczynając od południowo - wschodniego narożnika 
działki ew. nr 69 z  obrębu 28, po południowych granicach działek  
ew. nr 69, 68 z obrębu 28, dalej po wschodniej granicy działki ew. nr 46/1 
z obrębu 28, następnie po południowo - wschodnich granicach działek ew. 
nr 46/1 i 45, do południowego narożnika działki ew. nr 45 z obrębu 28,
4. od zachodu – zaczynając od południowego narożnika działki ew. nr 
45 z obrębu 28, po zachodnich granicach działek ew. nr 45, 46/1, 41/1, 
37/5, 37/1, 33/5 i 33/3 z obrębu 28, do północno - zachodniego narożnika 
działki ew. nr 33/3 z obrębu 28.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 17 listopada  
2014 r. do 9 grudnia 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. o godzinie 18.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie inter- 
netowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 grudnia 2014r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:  05-825  
Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka B4 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),  w związku z uchwałą Nr 626/2013 
z dnia 25 września 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 listopada 2014r. do 9 grudnia 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014r. o godzinie 18.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
– Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 
1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 
2014 r. 
Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi mogą być wnoszone : w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5  ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka F2 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),  w związku z uchwałą Nr 411/2012 
z dnia 26 września 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 listopada 2014r. do 9 grudnia 2014r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. o godzinie 17.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
– Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39  
ust. 1  pkt 3  oraz art. 54 ust. 3  cytowanej ustawy należy wnosić w  nieprzekraczalnym  terminie  do dnia   
24 grudnia 2014 r. 
Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi mogą być wnoszone : w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1  pkt. 5  ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego
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1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

17.

14. 15. 16.

18. 19. 20.

Krzysztof 
Rymuza
Lekarz chirurg.
Były dyrektor 
Szpitala Kolejowego.

Bożena 
Dolińska-Perl
Nauczyciel, logopeda. 
Wieloletni dyrektor 
przedszkola.

Robert 
Kochański
Nauczyciel i trener. 
Dyrektor klubu 
MKS ZNICZ.

Marek 
Cegliński
Dziennikarz sportowy.
Autor książek 
o koszykówce.

Adam 
Janczewski
Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 
Pruszkowskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Wiesław Kazimierz 
Kossakowski
Kierownik targowisk 
miejskich. 
Organizator 
Giełdy Staroci.

Maria Anna 
Makowska
Dyrektor Przedszkola 
„Jedynka”.
Radna powiatu 
pruszkowskiego.

Irena 
Chlebińska
Lekarz internista.   
Absolwentka Akademii
Medycznej w Lublinie. 

Ewa Bogusława 
Sowa
Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury "Kamyk"
Radna Powiatowa 
2010-2014.

Andrzej Leszek 
Kurzela
Zastępca Prezydenta 
ds. inwestycji i planowania 
przestrzennego.

Maria 
Sybilska-Jurgaś
Dyrektor szkół 
sportowych.
Absolwentka AWF.

Mirosława Janina 
Śliwińska
Nauczyciel i pedagog. 
Dyrektor szkół 
podstawowych.

Ewa 
Nowicka
Nauczyciel i pedagog.
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Grzegorz 
Kwasiborski
Nauczyciel wychowania 
fi zycznego.
Trener koszykówki. 

Elżbieta 
Komorowska 
Lekarz kardiolog. 
Ordynator w Szpitalu 
Kolejowym.  

Teresa 
Matysiak 
Lekarz rodzinny.
Ukończyła Akademię 
Medyczną w Warszawie

Władysław 
Kącki 
Prezes Miejskiego
Zakładu Oczyszczania.
Absolwent Politechniki 
Warszawskiej.

Małgorzata 
Bogumiła 
Zbińkowska
Nauczycielka matematyki. 
Autorka pomocy 
dydaktycznych

Jacek 
Kalina
Właściciel agencji 
nieruchomości
i biura podróży.

Zdzisław 
Mieczysław 
Kaszper 
Technik elektronik.
Prezes Stowarzyszenia 
Wędkarskiego "Żbik" 

Popieramy 
Jana Starzyńskiego 
Prezydenta Pruszkowa


