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W niedzielę druga tura wyborów
REGION
30 listopada mieszkańcy 
pięciu gmin naszego regionu 
ponownie pójdą głosować. 
Wójtowie, burmistrzowie 
i prezydent wybierani będą 
w Michałowicach, 
Żabiej Woli, Milanówku, 
Piastowie i Pruszkowie. 
Zapowiada się ciekawa 
wyborcza dogrywka.

Ale i ostatnie dni kampanii wybor-
czej kandydatów były interesują-
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Do urn ponownie pójdą mieszkańcy Pruszkowa, Piastowa, Michałowic, Milanówka i Żabiej Woli
ce. Na antenie Radia Bogoria do-
szło do debat między kandyda-
tami na prezydenta Pruszkowa 
– Janem Starzyńskim i Maksy-
mem Gołosiem oraz kandyda-
tami na burmistrza Milanówka 
– Jerzym Wysockim i Wiesławą 
Kwiatkowską. Na swoich fawo-
rytów w drugiej turze wyborów 
samorządowych można też było 
głosować w sondach zamieszczo-
nych na portalu wpr24.pl. 

30 listopada!
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Zabrakło 
trudnych pytań
Obu sztabom wyborczym zale-
żało, by debatę prowadził ktoś 
niezależny. Wybór padł na są-
siadów z powiatu grodziskiego. 
Radio Bogoria, pomimo wcześ-
niej wspomnianych problemów, 
stanęło na wysokości zadania. 

Jednak stosunkowo krótki czas 
antenowy sprawił, że w trakcie 
debaty nie poruszono takich te-
matów jak komunikacja miejska 
i kwestia fi nansowania „wspólne-
go biletu”, niewystarczająca liczba 
miejsc w przedszkolach, zimowe 
utrzymanie dróg czy problem 
licznych awarii wodociągowych 
(ten aspekt podniósł Jan Sta-
rzyński w tzw. „czasie wolnym”). 

Ostateczną ocenę kandyda-
tów zostawiamy naszym czytelni-
kom. Decyzję o tym kto jest lepszy 
w wyścigu o fotel prezydenta Prusz-
kowa podejmiecie już 30 listo-
pada przy wyborczych urnach.

Zapis debaty jest dostępny 
w portalu Wpr24.pl. 
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

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

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

ODKRYJ KLASYCZNE PIĘKNO BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style. Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

Jak głosowali 
internauci przed 
drugą turą
REGION
W naszym regionie 
w drugiej turze wyborów 
samorządowych 
30 listopada do urn pójdą 
mieszkańcy Michałowic, 
Milanówka, Piastowa, 
Pruszkowa i Żabiej Woli. 
A jak głosowano 
w sondach na 
portalu wpr24.pl? 

W Michałowicach o fotel wój-
ta walczyć w drugiej turze bę-
dzie Krzysztof Grabka, który 
obecnie przewodzi gminie. 
Jego konkurentem jest Pa-
weł Rajski. Kontrkandydat 
Grabki przez ostatnią ka-
dencję pełnił funkcję radne-
go gminy. W naszej portalowej 
przedwyborczej sondzie inter-
nauci wskazali na Rajskiego 
– poparło go 53 proc. głosują-
cych. Grabka uzyskał 47 proc. 

W Milanówku batalia o fotel 
burmistrza. Czy wygra ją urzę-
dujący Jerzy Wysocki, czy mo-
że Wiesława Kwiatkowska? 
Internauci w sondzie na por-
talu wpr24.pl władanie gminą 
powierzyliby Kwiatkowskiej 
– 52 proc. głosów. Wysocki 
dostał 48 proc. poparcia.

W Piastowie fotel burmi-
strza niebawem zwolni Ma-
rek Kubicki (nie dostał się do 
II tury). O to stanowisko po-
walczą Ewa Borodzicz i Grze-
gorz Szuplewski. Oboje mają 
duże doświadczenie w samo-
rządze. Borodzicz w ostatniej 
kadencji była radną powiato-
wą, a Szuplewski od kilku ka-
dencji zasiadał w piastowskiej 
radzie miejskiej. W sondzie 
internetowej Ewa Borodzicz 
zdobyła 44 proc. głosów, 
a Grzegorz Szuplewski 56 proc. 

Mieszkańcy Żabiej Woli 
staną przed wyborem: obec-
na wójt Halina Wawruch czy 
Elena Niedźwiecka. Internau-
ci postawili na Niedźwiecką 
– 55 proc. głosów. Wawruch 
– dostała 45 proc.

Głosować w naszych son-
dach można było do wtorku
(25 listopada) do północy. Wy-
niki sondy dotyczącej kandyda-
tów na prezydenta Pruszkowa 
zamieszczamy obok.  (AS) 

Podsumowanie ofi cjalnych wyników wyborów
REGION
Jak ułożyły się układy sił 
w radach? Kto rozstrzygnął 
bój o fotel włodarza 
w pierwszej turze? Na 
bieżąco pisaliśmy o tym 
w Gazecie WPR i na portalu 
wpr.24.pl na podstawie 
protokołów miejskich komisji 
wyborczych. Teraz czas na 
ofi cjalne podsumowania.

Co prawda wyniki podane przez 
PKW nie przyniosły żadnych nie-
spodzianek, mamy jednak pew-
ność, że nieoficjalne dane były 
w miarę precyzyjne i nie musi-
my zastrzegać się, że mogą one 
ulec zmianie. Przypomnijmy więc, 
jak głosowali mieszkańcy nasze-
go regionu i jakich wybrali sobie 

reprezentantów – zarówno rad-
nych, jak i włodarzy miast i wsi.

Zwycięzcy z I tury
W wyścigu o urząd wójta/burmi-
strza/prezydenta żadnych wątpli-
wości nie pozostawili starający się 
o reelekcje burmistrzowie Brwi-
nowa i Grodziska Mazowieckie-
go, czyli odpowiednio Arkadiusz 
Kosiński i Grzegorz Benedyk-
ciński oraz wójt Jaktorowa Ma-
ciej Śliwerski. Każdy z tej trójki 
zdobył na swoim podwórku ponad 
70-procentowe poparcie.

Ponadto w pierwszej turze za-
pewnili sobie kolejną kadencję 
włodarze: Nadarzyna – Janusz 
Grzyb, Raszyna – Andrzej Zarę-
ba i Baranowa – Andrzej Kolek. 
Za to zmiany wygłosowali sobie 

mieszkańcy Podkowy Leśnej, 
gdzie dotychczasową burmistrz 
Małgorzatę Stępień-Przygodę za-
stąpi Artur Tusiński.

Mogą rządzić 
samodzielnie
Taka sytuacja jest w zdecydowanej 
większości samorządów w powia-
tach pruszkowskim i grodziskim. 
Wyjątek stanowi Jaktorów oraz 
rady powiatowe. Szczególnie cie-
kawie rozłożyły się mandaty w ra-
dzie powiatu grodziskiego, gdzie 
po sześciu radnych wprowadziły 
trzy ugrupowania: PO, PiS i Zie-
mia Grodziska. „Peleton” zamy-
ka tam trzech radnych Wspólnego 
Powiatu Grodziskiego.

Rekordzistów mamy w Ra-
szynie, Żabiej Woli i Baranowie. 

W tych miejscowościach prawie 
wszystko, co było do wzięcia, zgar-
nęły odpowiednio: PiS, obsadzając 
aż 18 z 21 miejsc w radzie; Nasza 
Gmina Wspólna Sprawa, któ-
rej udało się wprowadzić 12 rad-
nych na 15 możliwych mandatów; 
Razem dla Gminy Baranów – aż 
13 radnych na 15-osobowy skład.

Wyraźną przewagę mają też 
brwinowscy radni spod szyldu 
burmistrza, których jest dwukrot-
nie więcej niż pozostałych (14 na 
21). Jeszcze lepszy wynik „wy-
kręciła” Ziemia Grodziska, któ-
ra ułatwi rządzenie Grzegorzowi 
Benedykcińskiemu (16 na 21). 

Pozostali zwycięzcy
W Pruszkowie zdominowało ry-
wali Samorządowe Porozumienie 

Pruszkowa, które zdobyło 12 man-
datów w 23-osobowej radzie miej-
skiej. Niezwykle słabo wypadła 
natomiast PO. Z tego ugrupowa-
nia zwyciężyło w swoich okrę-
gach zaledwie trzech radnych. 
PiS ma na koncie dwa razy lepszy 
wynik, zdobyło bowiem siedem 
mandatów, jeden natomiast przy-
padł kandydatowi niezależnemu.

W Michałowicach dominuje 
Przyszłość gminy (8 mandatów 
na 15 miejsc), w Nadarzynie Po-
nad Podziałami (9 na 15), w Pia-
stowie Nasz Piastów Wspólnota 
Samorządowa (12 na 21), w Mi-
lanówku Stowarzyszenie Porozu-
mienie Samorządowe Milanówek 
– Dziś i Jutro (10 na 15), w Podko-
wie Leśnej Mieszkańcy dla Podko-
wy Leśnej (11 na 15).  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W środowe (26 listopada) 
przedpołudnie na 
antenie grodziskiego
Radia Bogoria odbyła
się debata pomiędzy 
Janem Starzyńskim 
a Maksymem Gołosiem. 
Trudno ocenić, który 
z kandydatów w niej 
zwyciężył, bo obaj 
mieli podobne 
postulaty i wizje.
 

R adiowa debata trwa-
ł a  o k o ł o  4 0  m i n u t . 
W trzech blokach te-

matycznych (pytaniach?) poru-
szone zostały znane większości 
mieszkańców kwestie. Inwesty-
cje, środki unijne, CDK, Pasz-
kowianka czy komunikacja 
miejska – to tematy, o których 
pruszkowianie mówią od wie-
lu miesięcy, jeśli nie lat. Zarów-
no Jan Starzyński jak i Maksym 
Gołoś podkreślali, że nale-
ży skupić się na zrównoważo-
nym rozwoju miasta. Kładli 
również nacisk na współpracę 
pomiędzy samorządami przy re-
alizacji kluczowych dla Prusz-
kowa inwestycji drogowych. 
Nie zabrakło też deklaracji 

„W obiekcie nie byłem, ale znam 
realia. Rozmawiam z ludźmi 
i słyszę, że trzeba poprawić ten 
stan rzeczy”. Treść tej wypo-
wiedzi mocno skrytykowali w ko-
mentarzach internauci. Podob-
nie jak brak wiedzy na temat 
małej obwodnicy Pruszkowa, 
która już funkcjonuje. 

Problemy nie ominęły or-
ganizatora debaty, czyli Radia 
Bogoria. Tuż przed rozpoczę-
ciem debaty okazało się, że tyl-
ko nieliczni mogli odsłuchać jej 
na żywo w internecie. Serwery 
streamingowe grodziskiej roz-
głośni nie wytrzymały duże-
go zainteresowania i odmówiły 
posłuszeństwa. Radio Bogoria 
znalazło rozwiązanie, nagranie 
z debaty kilka minut po jej za-
kończeniu zostało udostępnio-
ne do publikacji.

i zapewnień o konieczności 
rozbudowy bazy oświatowej na 
terenie dzielnic Gąsin i Bąki. 

Lepszy PR
W trakcie odsłuchiwania deba-
ty można było odnieść wrażenie, 
że to Maksym Gołoś ma więk-
szą swobodę wypowiedzi i w ra-
diu czuje się jak przysłowiowa 
ryba w wodzie. 

Janowi Starzyńskiemu, mimo 
wydawać by się mogło dużego 
doświadczenia w wystąpieniach, 
trema nieco dała się we znaki. 

Wpadki
Starzyński początkowo wydawał 
się zdenerwowany, miał problem 
z odpowiednim wyrażaniem my-
śli. Poprosił więc o wodę. Sy-
tuację ratowała prowadząca de-
batę Elżbieta Abramczuk, która 
po pytaniu dała chwilę oddechu 
obu kandydatom i przypomnia-
ła o zbliżającej się II turze wy-
borów. Ta „chwila oddechu” 
pomogła urzędującemu prezy-
dentowi, później odpowiadał już 
płynnie, choć był nieco spięty.

Ale i Maksym Gołoś miał 
wpadkę. Kilka minut wcześniej  
krytykował zasadność budowy 
CDK, a na pytanie czy wie w ja-
kich warunkach funkcjonuje 
pruszkowski MOK i czy w ogó-
le był w placówce odpowiedział: 

Merytoryka na plus
W tym przypadku plus należy 
się Janowi Starzyńskiemu. Ze 
względu na szczegółową znajo-
mość tworzonych przez urząd 
i uchwalanych przez radnych 
programów wypadł nieco lepiej 
od kontrkandydata. Dobra orien-
tacja w przypadku różnych in-
westycji drogowych sprawiła, że 
w tym temacie wiódł prym. Nie 
oznacza to, że Maksym Gołoś wy-
padł źle, choć głównie przytaczał
polityczne ogólniki.

Debata się odbyła, teraz wybory
Radiowe starcie Jan Starzyński kontra Maksym Gołoś. Kto będzie prezydentem Pruszkowa?

Wybory samorządowe

Jak głosowali 

Wybory samorządowe
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Radiowe starcie Jan Starzyński kontra Maksym Gołoś. Kto będzie prezydentem Pruszkowa?

SONDA WPR: STARZYŃSKI CZY GOŁOŚ? 
Kto zostanie prezydentem Pruszkowa? Piastujący od 16 lat tę funkcję Jan 
Starzyński czy Maksym Gołoś (PiS)? Druga tura wyborów w Pruszkowie 
budzi wiele emocji, także wśród internautów. A jak głosowali oni w sondzie, 
którą zamieściliśmy na portalu wpr.24.pl? Wskazali na Maksyma Gołosia, 
choć różnica nie były znaczna. Kandydat PiS na prezydenta Pruszkowa do-
stał 51,19 proc. głosów, a Jana Starzyńskiego poparło 48,81 proc. (AS)
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Nowo wybrani radni 
Samorządowego Porozumienia Pruszkowa 

składają podziękowania wszystkim Wyborcom 
za udział w wyborach  i oddane głosy. 

Będziemy pracować dla dobra 
naszego miasta i mieszkańców.

Popieramy prezydenta Jana Starzyńskiego, 
dlatego już w niedzielę 30 listopada prosimy 
o poparcie jego osoby w głosowaniu.

Dziękujemy!

Popieramy prezydenta Jana Starzyńskiego, 
30 listopada prosimy 

o poparcie jego osoby w głosowaniu.

	 Składam	serdeczne podziękowanie	wszystkim	
Państwu,	którzy	poparli	moją	kandydaturę	
w wyborach	do	Rady	Powiatu	Pruszkowskiego.
	 Tak	duże	poparcie,	którym	obdarzyliście	Państwo	
mnie	i	moje	ugrupowanie,	daje	mocny	mandat	 
do	skutecznego	działania	na	terenie	Pruszkowa	 
oraz	całego	Powiatu.
 Nie zawiodę danego mi zaufania	i będę	
godnie	reprezentować	Państwa	w Radzie	Powiatu	
Pruszkowskiego.

Zdzisław	Sipiera w	Radzie	Powiatu	Pruszkowskiego
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BRWINÓW
Wyjątkowy jubileusz obcho-
dził jeden z mieszkańców gmi-
ny Brwinów. Pan Józef Sierpiński 
świętował swoje 101 urodziny. 
Były kwiaty od burmistrza Arka-
diusza Kosińskiego, słodki po-
częstunek, uroczyste gratulacje 
i życzenia zdrowia. Okazja bowiem 

nie byle jaka – oprócz swoich 101 
urodzin pan Józef wraz z małżon-
ką Stefanią świętowali także im-
ponującą 74. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Otrzyma-
li również medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta RP. Państwo 

Pan Józef obchodził swoje
101 urodziny. Było dużo życzeń

Józef i Stefania Sierpińscy 
niemal od ślubu są mieszkań-
cami Owczarni. Doczekali się 
siedmiorga wnucząt, ośmior-
ga prawnucząt i jednej prapra-
wnuczki. Redakcja Gazety WPR 
i portalu wpr24 dołącza się 
do najlepszych życzeń! (EL)

Piątek, 28 Listopada 2014
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Paczka też 
jest szlachetna
REGION
Można już wybierać 
rodzinę, dla której 
przygotujemy 
świąteczny podarunek.

Tegoroczna edycja akcji 
„Szlachetna Paczka” nabiera 
tempa. Znamy już listę rodzin 
i potrzeby każdej z nich. Do 
tych wymienianych najczę-
ściej należą produkty żyw-
nościowe i środki czystości. 
Wielu osobom brakuje też 
ciepłych ubrań. Każda ro-
dzina ma swoją indywidu-
alną, szczegółową listę. Na 
stronie (szlachetna paczka.
pl) akcji możemy zapoznać 
się także z ich historią, po-
znać powody, dla których 
znalazły się w trudnej sytu-
acji materialnej. 

Cały czas trwa weryfi-
kacja kandydatów do obję-
cia tegoroczną edycją akcji. 
Darczyńcą może zostać każ-
dy. Na stronie szlachetnapacz-
ka.pl znajdują się instrukcje 
jak pomóc wybranej rodzinie. 
Finał akcji zaplanowano na 
13 i 14 grudnia.

Adresy magazynów „Szla-
chetnej Paczki” w naszej oko-
licy: Grodzisk Mazowiecki 
– ul. Westfala 3A; Pruszków 
– ul. Hubala 4; Michałowi-
ce – ul. Szkolna 15; Brwinów 
– ul. Żwirowa 16.  (EL) 
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Willa Niespodzianka odzyska dawny blask
GRODZISK MAZOWECKI
Willa jest w posiadaniu 
grodziskiej gminy od 
niedawna. W tym roku 
budynek ma być 
zabezpieczony przed 
dalszą degradacją, ale 
na remont musi jeszcze 
trochę poczekać. 

Pierwszym krokiem do ocalenia 
zabytkowej willi było wpisanie 

jej w 2010 roku do rejestru za-
bytków i objęcie opieką konser-
watora. Po kolejnych czterech 
latach prywatny właściciel zde-
cydował się na kolejny ruch i od-
sprzedał nieruchomość gminie.

Teraz grodziskich urzęd-
ników czeka inwentaryzacja. 
Przede wszystkim jednak, za-
nim zastanie ich zima, muszą 
zabezpieczyć budynek przed 
dalszą degradacją. Wszelkie 

prace w zabytkowej willi będą 
prowadzone pod czujnym okiem 
konserwatora. 

Niestety, na poważne decy-
zje musimy jeszcze poczekać. 
Na pewno zapadną w przyszłym 
roku. Budynek musi być oczywi-
ście wyremontowany. W przy-
szłości pełnić będzie funkcje 
publiczne. Najprawdopodob-
niej znajdzie się w nim biblio-
teka. Willa została zbudowana 

w 1906 roku według projektu 
Józefa Moszyńskiego, który 
był jej właścicielem. Połączył 
on elementy willi z wieżyczką 
ze stylem włoskim. Pierwotnie 
budynek był otoczony dużym 
ogrodem. Obok Willi Rado-
goszcz i Foksal jest to jeden 
z najbardziej charakterystycz-
nych i rozpoznawalnych obiek-
tów w Grodzisku. Tym bardziej 
cieszy, że odzyska dawny blask.

Willa Niespodzianka poło-
żona jest przy ul. Kościuszki 
12, a więc w bliskim sąsiedz-
twie Centrum Kultury.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Budowa tunelu w ciągu 
ulicy Działkowej 
w Pruszkowie staje się 
coraz bardziej realna. 
W ostatnim czasie 
poparcie dla tej 
inicjatywy wyraził 
nawet wicepremier 
Janusz Piechociński.
 

P ruszków musi mieć dru-
gą bezkolizyjną przeprawę 
przez tory. To sprawa prak-

tycznie bez dyskusji. W blisko 60-ty-
sięcznym mieście dziś istnieje tylko 
jeden wiadukt nad torami PKP i je-
den przejazd kolejowy, a to stanow-
czo za mało. Druga przeprawa ma 
się pojawić w miejscu zamknię-
tego przejazdu kolejowego w cią-
gu ul. Działkowej. Tunel, bo o nim 
mowa, budzi wiele emocji, głów-
nie wśród mieszkańców dzielnicy 
Gąsin, którzy po zamknięciu kole-
jowego przejazdu zostali odcięci 
od dogodnego połączenia z pozo-
stałą częścią miasta. Obecnie, że-
by przedostać się do urzędów czy 
szkół muszą jechać okrężną drogą 
przez Parzniew lub zakorkowane 

Tunel na Gąsinie się materializuje
Budowę tunelu w ciągu ulicy Działkowej w Pruszkowie popiera m.in. wicepremier Janusz Piechociński 

obiektu po jego oddaniu do użytku. 
PKP PLK ma natomiast budowę 
przeprawy włączyć do planowanej 
na najbliższe lata modernizacji li-
nii kolejowej Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki. Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński podkre-
śla, że projekt jest już na deskach 
kreślarskich architektów, którzy 
dostosowują go do nowych usta-
leń. Wielu jednak w zapewnienia 
o budowie przeprawy nie wierzy.

Co ciekawe, wołanie mieszkań-
ców Gąsina o tunel dotarło na biurka 
wysoko postawionych osób w kra-
ju. Chodzi o Janusza Piechociń-
skiego (PSL), wicepremiera, minis-
tra gospodarki. W piśmie kiero-
wanym przez niego na ręce prezy-
denta Jana Starzyńskiego czytamy: 

„(...) w pełni popieram realizację 
tej tak ważnej dla mieszkańców 
Pruszkowa, a w szczególności 
dzielnicy Gąsin, inwestycji i dekla-
ruje współpracę w tym zakresie”. 

Podobnie wypowiada się mar-
szałek Mazowsza Adam Stru-
zik. Podkreśla, że oferuje swoje 
wsparcie we wszystkich możli-
wych inwestycjach związanych 
z poprawą sytuacji komunika-
cyjnej w Pruszkowie. 

Jak te zapewnienia mają się do 
rzeczywistości? Okazuje się, że ich 
realizacja jest bardzo prawdopo-
dobna. A to ze względu na podpisa-
ny 25 listopada i niezwykle ważny 
dla całego Mazowsza dokument, 
czyli kontrakt terytorialny. Czym 
jest ten dokument? To swoista 

centrum miasta i wiadukt w ul. 
Poznańskiej. Doraźnym lekar-
stwem na te bolączki jest linia au-
tobusowa, jednak nie spełnia ona 
do końca oczekiwań mieszkańców. 

Władze Pruszkowa zapew-
niają, że w miejscu starego prze-
jazdu powstanie wygodny tunel 

umowa ramowa pomiędzy rządem 
i samorządem województwa okre-
ślająca priorytetowe przedsięwzię-
cia, mające istotne znaczenie dla 
rozwoju regionui kraju. – Jest to 
największy w Polsce kontrakt, opie-
wający na ponad 49 mld zł. Został 
on ukierunkowany m.in. na pro-
jekty infrastrukturalne i gospodar-
kę niskoemisyjną dla transportu 
szynowego. To ważne, bo wpisuje 
się w model rozwoju dużych me-
tropolii europejskich – podkre-
ślał marszałek Adam Struzik. Co 
ważniejsze, wspomniane inwesty-
cje mają być realizowane przy za-
angażowaniu środków unijnych 
z perspektywy 2014-2020.

Na długiej liście kontraktu te-
rytorialnego można znaleźć in-
westycje z różnych dziedzin, od 
budowy ścieżek rowerowych 
po rozbudowę warszawskiego 
metra. Nie zabrakło tam jed-
nak kluczowych inwestycji dla 
Pruszkowa. W spisie zadań do 
realizacji na najbliższe lata zna-
lazły się m.in.: modernizacja li-
nii kolejowej Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki ze wspo-
mnianym tunelem w Pruszkowie, 
budowa wyczekiwanej od lat 
„Paszkowianki” czy modernizacja 
Elektrociepłowni Pruszków. 
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Budowę tunelu w ciągu ulicy Działkowej w Pruszkowie popiera m.in. wicepremier Janusz Piechociński 

przeznaczony dla samochodów 
osobowych, rowerzystów i pie-
szych. W ostatnich tygodniach 
pruszkowscy włodarze kilka-
krotnie spotykali się z przedsta-
wicielami PKP Polskich Linii 
Kolejowych, by ustalić szczegó-
ły budowy. W ramach uzgodnień 
ustalono, że Pruszków zobowiązu-
je się do sfi nansowania dokumen-
tacji projektowej, regulacji stanu 
prawnego gruntów i utrzymania 

Władze Pruszkowa 
zapewniają, że 
w miejscu starego 
przejazdu powstanie 
wygodny tunel 
przeznaczony dla 
samochodów osobowych, 
rowerzystów i pieszych
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 Przeprawa ma się pojawić w miejscu zamkniętego 
przejazdu kolejowego w ciągu ul. Działkowej
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GRANICA
Kierowca nie zauważył nadjeżdża-
jącego składu Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej i wjechał na prze-
jazd. Doszło do wypadku, ale niko-
mu nic się nie stało. – Nie wiem, 
co się dzieje, ale właśnie zatrzy-
mała się i od 15 minut stoi na tra-
sie wukadka. Podobno doszło do 

jakiegoś wypadku – informował 
26 listopada naszą redakcję pasa-
żer WKD. Wiadomość otrzymaną 
od czytelnika sprawdziliśmy na 
policji. – Tuż po godz. 18 kierowca 
volkswagena przejeżdżając przez 
przejazd w Granicy nie zauważył 
nadjeżdżającej kolejki. Wjechał 

Na przejeździe samochód 
wjechał pod kolejkę WKD

pod nią, ale na szczęście nic 
nikomu się nie stało. Na miej-
sce skierowano wszystkie służby 
i sprzęt, który miał ściągnąć roz-
bite auto z torów – powiedziała 
„na gorąco” kom. Dorota Nowak, 
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. (TK)

Piątek, 28 Listopada 2014
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Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy Piastowa
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Państwu 
za udział w naszych spotkaniach przedwyborczych,  
a zwłaszcza za oddanie na nas głosu. W Radzie  
Miejskiej w Piastowie reprezentować nas będzie Pani  
Maria Ziółek. Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie.
Będziemy nadal kontynuować nasze działania służące  
wszystkim Mieszkańcom Piastowa. Zapraszamy do  
współpracy, a mottem niech będą słowa – Jana  
Pawła II : „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów  
i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, 
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska  
o dobro wspólne...”.

 KWW PIASTÓW-NASZA OJCZYZNA

       Maria Ziółek

Monitoring 
robi swoje
GRODZISK MAZOWIECKI
Działające od 
początku października 
centrum monitoringu 
zdało egzamin. 

W sumie porządku na grodzi-
skich ulicach „strzeże” ponad 50 
kamer, w tym 22 szybkoobro-
towe o wysokiej rozdzielczości 
Full HD. Sprzęt pozwala na wy-
łowienie nie tylko sylwetki, ale 
i szczegółów. – Monetę widać 
jak na dłoni – zapewniał tuż po 
oddaniu centrum monitoringu 
do użytku Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz Grodziska. 
O skuteczności systemu mogła 
ostatnio przekonać się dość po-
kaźna grupa – w ciągu miesiąca 
grodziscy funkcjonariusze (po-
licjanci i strażnicy) reagowali na 
podstawie przesyłanego z kamer 
obrazu aż 250 razy, i to zarów-
no w sprawie drobnych wykro-
czeń, jak i przestępstw.  (TK) 

Będzie więcej urodzeń, będzie i porodówka
GRODZISK MAZOWIECKI
Odżyły nadzieje 
mieszkanek Grodziska 
na to, że w końcu 
w Szpitalu Zachodnim 
powstanie oddział 
ginekologiczno-położniczy. 

– Kiedy grodziskie dzieci będą 
mogły rodzić się w Grodzisku, 
a nie w szpitalach w Żyrardowie, 
Pruszkowie czy Warszawie? – to 
pytanie dość często pojawia się 
w komentarzach, kiedy mowa 
o inwestycyjnych planach Szpitala 

Zachodniego. Dyrekcja placówki 
przy ul. Dalekiej od miesięcy ma-
rzy o utworzeniu porodówki, ale 
póki co, na planach się kończy.
Temat utworzenia oddziału gine-
kologiczno-położniczego odżył 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
w budynku szpitala zwolniły się 
pomieszczenia, które do tej pory 
zajmowała Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna. Niektórzy więc 
właśnie w tym wietrzą szansę na 
powstanie oddziału. 

Pod drugie, jest już po wy-
borach samorządowych, a jak 

wiadomo szpital podlega staro-
stwu. Poprzednia rada powiatu 
przynajmniej kilkakrotnie oma-
wiała sprawę, jednak zbytnio 

Przedszkole 
po odbiorach
BRWINÓW
Przedszkolaki doczekają 
się w końcu otwarcia 
placówki przy 
ul. Piłsudskiego.

21 listopada inspektor nadzo-
ru budowlanego wydał dłu-
go oczekiwane pozwolenie na 
użytkowanie przedszkola. – Ro-
boty budowlane zakończyliśmy 
w październiku. Potem mieli-
śmy odbiory i kontrole – pod-
sumowuje burmistrz Brwinowa 
Arkadiusz Kosiński. Placów-
ka może być jednak otwarta 
dopiero po uprawomocnieniu 
się pozwolenia, a żeby tak się 
stało, musi upłynąć 14 dni od 
momentu, gdy gmina je otrzy-
mała. Przedszkole zapełni się 
więc dziećmi 8 grudnia.  (TK) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Jedną z pierwszych gmin, 
która zaprezentowała 
projekt przyszłorocznego 
budżetu jest Grodzisk 
Mazowiecki. Wiemy już, 
na jakie inwestycje 
tamtejsi włodarze 
zamierzają wydać 
pieniądze podatników. 
 

P lan finansowy nie zo-
stał jeszcze zatwierdzo-
ny przez radnych, ale 

nie należy się spodziewać du-
żych zmian. Zgodnie z projek-
tem budżetu dochody gminy na 
2015 rok szacowane są na pozio-
mie 162 044 537 zł, a planowane 
wydatki wyniosą 162 029 897 zł. 
Nadwyżkę w wysokości 14 640 zł 
gmina chce przeznaczyć na spła-
tę kredytów i zobowiązań. 

Dla mieszkańców najważ-
niejsza jest jednak informa-
cja jakich inwestycji mogą się 
spodziewać w 2015 roku. A tych 
jest całkiem sporo. Gmina na 

Na co pójdą środki z gminnego budżetu

nie zyskała zbyt dużego poparcia. 
– Pół roku temu mieszkańcy do-
wiedzieli się o tym pomyśle. Od-
było się wiele spotkań, które nie 
cieszyły się jednak zbyt dużym po-
wodzeniem i nie udało się sformu-
łować takiego budżetu – przyznaje 
Leśniewski. I dodaje: – Podobnie 
było z wnioskami do przyszłorocz-
nego budżetu. Głównie składali je 
radni i sołtysi. Mieszkańcy postu-
lowali raczej o utwardzenie drogi, 
nie było żadnych wniosków o two-
rzenie parków czy placów zabaw. 

Mieszkańcy Grodziska w 2015 roku mogą się spodziewać całkiem sporej liczby inwestycji
na potrzeby przyszłych inwe-
stycji gmina wyda 2,25 mln zł, 
a 130 tys. zł przeznaczy na za-
kup sprzętów dla szkół. 

W przyszłorocznym budże-
cie przewidziano także pienią-
dze m.in. na budowę parku przy 
ul. Bałtyckiej (1,4 mln zł), rozbu-
dowę szkoły podstawowej w Ada-
mowiźnie oraz podstawówki 
i gimnazjum na ul. Westfala (1,5 
mln zł), wodny plac zabaw przy 
basenie (1 mln zł), rozbudowę 
bazy rekreacyjnej na Stawach 
Walczewskiego (1 mln zł) oraz 
systemu rowerowego (130 tys. zł).

Jedną z „ciekawostek” w gro-
dziskim budżecie jest budowa, 
za 85 tys. zł, pomnika kolejarza. 
Ma powstać (w okolicy dwor-
ca) z okazji 170-lecia Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Włodarze 
Grodziska nie zapominają o inwe-
stycjach na kolejne lata. Na prace 
związane z przygotowaniem pro-
jektów na budowę hali sportowej 
czy szkoły podstawowej w Ka-
dach zarezerwowano 1,5 mln zł.

W porównaniu z bieżącym ro-
kiem w 2015 r. Grodzisk na in-
westycje wyda 4 mln zł więcej. 

Skąd wziął się ten wzrost? – Gmi-
na się rozwija. Mamy coraz wię-
cej mieszkańców i nowych fi rm. 
Sam wzrost z tytułu udziału w po-
datku od osób fi zycznych wyno-
si 4 mln zł. Nie ukrywam, że jest 
szansa by kwota na inwestycje 
była jeszcze wyższa – podkreśla 
Piotr Leśniewski, skarbnik gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki. 

W budżecie próżno jednak szu-
kać zapisów dotyczących tzw. bu-
dżetu obywatelskiego. Okazuje się, 
że inicjatywa jego wprowadzenia 
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Iten cel chce wydać 32,4 mln zł. 
Najkosztowniejszą inwestycją 
– 7,5 mln zł – będzie moderni-
zacja Szkoły Podstawowej nr 
1 przy ul. Kilińskiego. Zaled-
wie 500 tys. zł mniej pójdzie 
na remonty dróg, m.in. ulice: 
Kochanowskiego, Konopnic-
ka, Augustowska, Sieradzka, 
Suwalska, Westfala, Grabowa, 
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 Najkosztowniejszą inwestycją – 7,5 mln zł – będzie 
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego

Mieszkańcy Grodziska w 2015 roku mogą się spodziewać całkiem sporej liczby inwestycji

Reymonta, Radiowa, Przemy-
słowa, Niska, Gliniana, Zielona, 
Spacerowa. 4,5 mln zł pochłoną 
przedsięwzięcia w postaci bu-
dynków socjalnych i komunal-
nych. Na zakup nieruchomości 

tyle grodziska 
gmina zamierza 
wydać w 2015 roku 
na inwestycje

32,4 mln zł

nie kwapiła się z podjęciem wią-
żących decyzji. Na postulatach 
się kończyło.

A wszystko przez fi nanse. Oka-
zuje się bowiem, że aby taki od-
dział zarabiał na siebie, dziennie 
musi przyjmować minimum sześć 
porodów. – Póki co jest za mała 
liczba porodów wśród mieszkanek 
naszego powiatu. Ale temat po-
wstania oddziału ciągle jest anali-
zowany – usłyszeliśmy w urzędzie. 

Niewykluczone jednak, że 
nawet gdyby nadal dane oka-
zywały się niewystarczające, to 

porodówka mogłaby zostać utwo-
rzona. Radni musieliby jednak li-
czyć się z tym, że stanowiłoby to 
dodatkowe obciążenie dla bu-
dżetu powiatu. Według wyliczeń 
samo utworzenie oddziału kosz-
towałoby 5 mln zł. 

– Jak mamy zadłużać szpital, 
aby spełnić polityczne ambicje, to 
radni, którzy są za utworzeniem 
porodówki niech sami z własnej 
kieszeni dokładają na utrzy-
manie takiego oddziału – ko-
mentuje sprawę jeden z radnych 
powiatowych.  (MAP)
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PRUSZKÓW
Powiat pruszkowski ma nowe-
go komendanta policji. Został 
nim podinsp. Krzysztof Radzik. 
Kim jest? – Podinspektor Krzysz-
tof Radzik do tej pory stał na cze-
le Komisariatu Kolejowego Policji 
w Warszawie. Wcześniej praco-
wał na Komisariacie Policji Metra 

Warszawskiego i w wydziale do-
chodzeniowym jednostki w Otwoc-
ku – informuje Dorota Nowak, 
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. W 2007 ro-
ku został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przez prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast 

Zmiana warty na czele 
pruszkowskiej policji

dotychczasowy komendant prusz-
kowskiej jednostki podinsp. Hubert 
Kowalczewski awansował na 
stanowisko w Komendzie Stołecznej 
w Warszawie. Będzie tam pełnił 
funkcję zastępcy komendanta ds. lo-
gistyki. Na czele jednostki w Pruszko-
wie stał od czerwca 2013 roku. (EL)

Piątek, 28 Listopada 2014
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PRUSZKÓW
Na skrzyżowaniu ulic 
Wierzbowej i Podmokłej 
w pruszkowskiej dzielnicy 
Gąsin miał powstać 
skwer z placem zabaw. 
Jednak inwestycja została 
zablokowana.
 

M ieszkańcy Gąsina od 
dawna oczekują miej-
sca do wypoczynku 

i rekreacji w ich dzielnicy. Dziś nie 
ma tam żadnego parku czy nawet 
placu zabaw. W końcu udało się 
znaleźć miejsce na niewielki skwer 
oraz pieniądze na jego powstanie. 
Wybrano w przetargu wykonaw-
cę i... pojawiły się problemy. – Po-
dobno na Gąsinie ktoś zbiera głosy 
przeciw budowie placu zabaw dla 
dzieci. Jestem mamą 5-letniego 
dziecka i uważam, że plac zabaw 
jest tu bardzo potrzebny aby dzieci 
mogły się bawić razem, a nie każde 

Kto blokuje powstanie placu zabaw?
Sprawa skweru z placem zabaw na Gąsinie. Wybrano wykonawcę, ale pojawiły się problemy 

czekamy na jego decyzję. Jeśli
procedury będą się przedłużać 
to inwestycję trzeba będzie prze-
sunąć – dodaje.

Dlaczego starostwo prusz-
kowskie sprzeciwiło się inwesty-
cji? Poszło o zapis w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego. Według MPZP 
działka na której miałby powstać 
skwer to teren z funkcją zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z możliwością prowadze-
nia działalności usługowej. 

na swoim podwórku – napisała 
do nas Małgorzata. 

Zweryfi kowaliśmy te infor-
macje w pruszkowskim magi-
stracie. – Zgodnie z procedurą 
zgłosiliśmy do starostwa po-
wiatowego informację o inwe-
stycji. Starostwo wyraziło swój 
sprzeciw w trybie decyzji. Do-
staliśmy również informację, że 
do starostwa wpłynęło pismo od 
mieszkańców, którzy obawiają 

Dopuszczona jest natomiast bu-
dowa garażu czy parkingu. Zapy-
taliśmy więc w starostwie, czego 
dotyczyło pismo mieszkańców, 
którego nie przekazano urzę-
dowi miejskiemu. – Okoliczni 
mieszkańcy, którzy sąsiadują 
z miejscem, gdzie ma powstać 
plac zabaw wnoszą o zmianę 
lokalizacji tej inwestycji. Ich 
sprzeciw jest umotywowany oba-
wami, że lokalizacja tego pla-
cu będzie wiązała się z zakłó-
ceniem ciszy i spokoju – twier-
dzi Wojciech Pietrzak, naczel-
nik wydziału architektury sta-
rostwa powiatowego. 

Pietrzak podkreśla, że po-
dobne zastrzeżenia miał po-
wiat. – W analizowanym planie 
miejscowym stwierdzono, że bu-
dowa placu zabaw nie jest do-
puszczona, ponieważ teren ten 
został przeznaczony dla funk-
cji mieszkaniowej jednorodzin-
nej realizowanej jako zabudowa 
wolnostojąca, bliźniacza i szere-
gowa. Autor miejscowego planu 
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Sprawa skweru z placem zabaw na Gąsinie. Wybrano wykonawcę, ale pojawiły się problemy 

się hałasu i utraty prywatności 
– mówi Elżbieta Jakubczak-
- Garczyńska, naczelnik wy-
działu ochrony środowiska. 
– Od decyzji starostwa odwo-
łaliśmy się do wojewody. Teraz 

Poszło o zapis 
w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego  Na tym terenie miałby powstać skwer

zagospodarowania doprecyzo-
wał szczegółowo podstawowe 
przeznaczenie terenu, a tym sa-
mym uniemożliwił rozszerze-
nie zakresu tej funkcji o inne 
obiekty budowlane – tłuma-
czy Pietrzak. I dodaje: – Plan 
miejscowy dla tego terenu wy-
znaczył inne miejsca do realiza-
cji placów zabaw i są to tereny 
określone w planie jako tereny 
przestrzeni publicznej. 

Zapytaliśmy więc, czy jeśli na 
tym terenie powstałby dom jed-
norodzinny, przy którym wła-
ściciel chciałby wybudować 
plac zabaw, to konieczna byłaby 
zmiana planu miejscowego. – Nie 
możemy się wypowiadać na te-
mat sytuacji hipotetycznej, ponie-
waż o tym czy inwestycja może 
być realizowana na danym tere-
nie przesądza nie ogólne prze-
znaczenie, a szczegółowe zapisy 
planu – odpowiada Pietrzak. 

Do chwili zamknięcia numeru 
gazety wojewoda mazowiecki nie 
rozstrzygnął sprawy placu zabaw. 
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PIASTÓW
Przed drugą turą wyborów na burmi-
strza Piastowa nie doszło do deba-
ty między Grzegorzem Szuplewskim 
(Nasz Piastów Wspólnota Samo-
rządowa) a Ewą Borodzicz (Prawo 
i Sprawiedliwość), choć były próby 
jej zorganizowania przez Forum Or-
ganizacji Pozarządowych Powiatu 

Pruszkowskiego. Na udział nie zgo-
dził się komitet kandydatki PiS. Jak 
czytamy w oświadczeniu Forum, po-
wodem miało być zbyt późne nade-
słanie propozycji organizacji debaty. 
– To nie jest wymówka. Jako komitet 
ogólnopolski mamy inny tryb dzia-
łania niż lokalne ugrupowania. Takie 

Na debatę przed drugą turą 
zabrakło czasu czy chęci?

rzeczy jak szczegółowy harmono-
gram kampanii i jej budżet musimy 
zaplanować z dużym wyprzedze-
niem, a następnie je realizować 
– tłumaczy Borodzicz. Argumentem 
o przesłaniu zaproszenia zbyt 
późno zaskoczony był Szuplewski, 
który na debatę się zgodził. (EL)

Wiadomości Piątek, 28 Listopada 2014
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Nie milkną echa 
październikowej 
wycinki drzew i krzewów 
wzdłuż linii kolejowej 
w Milanówku. Pojawiają 
się opinie, że wycinka 
była nie tylko niepotrzebna, 
ale mogła zostać 
przeprowadzona 
z naruszeniem prawa.

T emat nagłośniło Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Miast 
Ogrodów, które w tej spra-

wie, jeszcze miesiąc temu, złożyło 
skargę na działania burmistrza Mi-
lanówka. Działacze stowarzyszenia 
wytaczają przeciwko Jerzemu Wy-
sockiemu sześć zarzutów, z naduży-
ciem kompetencji na czele. 

Usunięcie drzew i krzewów 
z różnych działek miało związek 
z budową i przebudową linii ko-
lejowej nr 1 i modernizacją linii 
Warszawa – Łódź. To co najbar-
dziej zabolało część mieszkańców 
miasta, to fakt, iż dokładnie 3 paź-
dziernika burmistrz wydał zgodę 
na wycinkę z rygorem natychmia-
stowej wykonalności. – Nie uza-
sadnił należycie zastosowania 
rygoru natychmiastowej wykonal-
ności – uważają przedstawiciele 
stowarzyszenia. Ponadto podkre-
ślają, że uniemożliwiono organi-
zacji udział w postępowaniu, które 

Kontrowersje wokół wycinki
W związku z modernizacją linii kolejowej w Milanówku wycięto dziesiątki drzew

zgadzam się na wycinkę tak dużej 
ilości drzew – mówi burmistrz. 
W odpowiedzi miał usłyszeć: To 
nie chce Pan, aby przez Milanówek 
przejechało Pendolino? – Rozpo-
częły się trudne rozmowy, zakoń-
czone kompromisem. Ocalonych 
zostało 60 najbardziej wartościo-
wych gatunkowo drzew. Natomiast 
drzewa, na które inwestor dostał 
pozwolenie, nie przedstawiają 
znacznej wartości przyrodniczej, 
a w związku z ich usytuowaniem 
w strefi e 15 m od osi skrajnego to-
ru mogły stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
– podkreśla Wysocki. Co istotne, 
z uwagi na stratę przyrodniczą mi-
lanowski magistrat nałożył na PKP 
PLK obowiązek wykonania nasa-
dzeń rekompensacyjnych. Mowa 
o liczbie ponad stu drzew.

Do kontrowersji wokół wy-
cinki drzewostanu odnosi się też 

miało wyjaśnić zasadność i sposób 
przeprowadzenia wycinki o któ-
rej zgodę w stosownym piśmie do 
miasta wystąpiło PKP PLK. 

A kolejarze zabiegali o wycin-
kę ponad 120 drzew i krzewów. 
– Wydanie decyzji nie było łatwe 

W debacie kandydatów 
posypały się iskry
MILANÓWEK
Na antenie Radia 
Bogoria 27 listopada 
debatowali kandydaci na 
stanowisko burmistrza
Milanówka: dotychczasowy 
włodarz Jerzy Wysocki 
i Wiesława Kwiatkowska. 
Nie obyło się bez emocji. 

Zarzuty pojawiły się już przy 
pierwszym pytaniu o najważ-
niejsze inwestycje  do prze-
prowadzenia w Milanówku. 
Wiesława Kwiatkowska jako 
najpilniejsze zadanie wska-
zała system odprowadzania 
wody w mieście. Jak zazna-
czyła, w jej ocenie nic do tej 
pory w sprawie nie zrobiono. 
– To lekceważenie mieszkań-
ców – podkreśliła zwracając 
się do Wysockiego. W dalszej 
kolejności wymieniła potrze-
bę stworzenia miejsc rekreacji 
dla dzieci i młodzieży, rewita-
lizację targowiska i przywróce-
nie mieszkańcom Turczynka. 

 – Dziwię się, że moja kontr-
kandydatka wspomniała o od-
wodnieniu, bo plan budowy 
takiego systemu został już 
przyjęty. Ponadto każda ulica 
remontowana w ostatnich czte-
rech latach ma już taki system 
– zapewnił Jerzy Wysocki. Do-
dał, że najważniejsze zadania 
w jego ocenie to rozliczenie in-
westycji wodno-kanalizacyjnej 

realizowanej z funduszy UE 
oraz modernizacja infrastruk-
tury drogowej.  

Temperatura dyskusji pod-
niosła się przy bezpośredniej 
wymianie pytań między kan-
dydatami. Wiesława Kwiat-
kowska dopytywała, czy to 
prawda, że stawka jaką pła-
ci Milanówek za usługi wo-
dociągowe i kanalizacyjne 
wynosi 8,41 zł za jednostkę, 
podczas gdy cena za te same 
usługi dla Grodziska Mazo-
wieckiego to 3,48 zł. Jerzy 
Wysocki potwierdził, jed-
nak podkreślił, że takie same 
stawki jak w Milanówku obo-
wiązują również w Brwinowie 
i Podkowie Leśnej i na tym 
tle miasto się nie wyróżnia. 

Kwiatkowskiej zarzucił zaś, 
że jako ekspert zatrudniony 
przez urząd miejski nie włączy-
ła się w starania o pozyskanie 
środków na remont Willi Wa-
leria. – To nie należało do mo-
ich obowiązków. Jako ekspert 
oceniałam przygotowanie do-
kumentacji i moje opinie były 
zgodne ze stanowiskiem Mi-
nisterstwa Kultury – odpowie-
działa kandydatka. 

W debacie poruszono też 
sprawę rewitalizacji i promo-
cji miasta oraz komunikacji
i infrastruktury. Pełny zapis 
dźwiękowy debaty dostępny 
jest na stronie wpr24.pl.  (EL)

Wiesława Kwiatkowska, kontr-
kandydatka Wysockiego w wy-
borach na burmistrza Milanówka. 
– Wycinka nie była potrzebna, bo 
nie podoba mi się idea niszczenia 
krajobrazu ekranami akustycz-
nymi. Linię kolejową można było 
wyciszyć w inny sposób. Jednak to 
właściciel terenu decydował, czy 
i jak ustawić ekrany akustyczne – 
uważa. Kwiatkowska zapowiada, 
że jeśli zasiądzie na fotelu burmi-
strza sprawdzi legalność działań. – 
Przepisy jasno określają w jakich 
wypadkach można legalnie wyci-
nać drzewa i krzewy. Jeśli doszło 
do nieprawidłowości zostaną wy-
ciągnięte konsekwencje. Uważam, 
że dotychczasowy burmistrz zbyt 
mało czasu i uwagi poświecił na tę 
sprawę i dyskusję z mieszkańca-
mi. Konsultacje społeczne w tej 
sprawie były tak naprawdę parodią 
– mówi Wiesława Kwiatkowska. 

Temat nagłośniło 
Stowarzyszenie 
Na Rzecz Miast 
Ogrodów, które w tej 
sprawie złożyło skargę 

– twierdzi Jerzy Wysocki, który 
podkreśla, iż miasto postawione 
zostało niejako pod ścianą. – Spra-
wa oparła się o Ministerstwo Roz-
woju i Infrastruktury. Od samego 
początku podkreślałem, że nie 
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Rabat pod choinkę  
do 40%
Wykup reklamę pakietową w wydaniach  
przedświątecznych, zdobądź nowych klientów  
i sprzedawaj więcej!

Agnieszka Wysocka 882 062 932Małgorzata Pasenik   881 91 88 88

Życzenia świąteczne  
w Gazecie WPR to doskonała forma wzmocnienia   
wizerunku marki i utrzymania pozytywnych  
relacji z klientami i mieszkańcami regionu. 

Rabat do 30%

Projekt reklamy
GRATIS!

W związku z modernizacją linii kolejowej w Milanówku wycięto dziesiątki drzew
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Szanowni Państwo, Drodzy 
Mieszkańcy Milanówka
Dziękuję za poparcie w pierw-
szej turze, uzyskany wynik 
zobowiązał mnie do próby zjed-
noczenia opozycji. Udało się! 
Podpisałam porozumienia ze 
wszystkimi Komitetami, które 
wprowadziły swoich radnych do 
nowej Rady Miasta. Uzyskałam 
także poparcie części kandyda-
tów z Komitetu Milanówek Oby-
watelski i Gospodarny oraz pani 
Małgorzaty Podgórskiej – Pacio-
rek z Komitetu Czas na Zmiany.  

Efektem zawartego porozu-
mienia jest umowa społeczna, 
którą zrealizuje w przypad-
ku wygranej!

Całość umowy społecznej za-
wiera 18 punktów i można ją 
przeczytać na witrynie inter-
netowej www.kwwwiesławy
kwiatkowskiej.pl

W pierwszym roku kadencji 
chcę zrealizować cztery naj-
ważniejsze punkty z umo-
wy społecznej:
1. Przeprowadzenie audytu 

oraz kontroli przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową 
i Najwyższą Izbę Kontroli 
w Gminie Milanówek w ce-
lu stwierdzenia „stanu na 
dzień otwarcia” i opubliko-
wanie wyników w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

2.  Zachowanie jawności dzia-
łań Burmistrza poprzez pub-

likowanie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej wszystkich 
informacji, których prawo 
nie zabrania.

3.  Przystąpienie do wykonania 
dla całego obszaru miasta Pla-
nu Zagospodarowania Prze-
strzennego, gwarantującego 
zachowanie jego charakteru 
Miasta-Ogrodu, jego zabyt-
ków, wartości kulturowych.

4. Wszczęcie prac mających 
na celu zagospodarowanie 

Turczynka i Walerii tak, by 
służyły mieszkańcom.

Zobowiązuję się do zrealizo-
wania powyższych obietnic 
do 30 listopada 2015 roku al-
bo poddam się ocenie Miesz-
kańców.

Wiesława Kwiatkowska
Kandydatka na Burmistrza 

Miasta Milanówka

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dziękuję za już i proszę 

o więcej

30 LISTOPADA II TURA
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PIASTÓW
Piastowscy urzędnicy przetestują 
system alarmowania i powiadamia-
nia. „Poprzeszkadza” on mieszkań-
com 1 grudnia. System przeznaczony 
jest m.in. do zdalnego, radiowego 
uruchamiania syren alarmowych 
obrony cywilnej i ochotniczej stra-
ży pożarnej oraz do alarmowania 

i powiadamiania o zdarzeniach. Na 
terenie Piastowa powstało pięć sta-
cji obiektowych przy ulicach: Brand-
ta 22, Pułaskiego 6/8, al. Tysiąclecia 
5, St. Moniuszki 11 i Lelewela 16/18. 
System będzie uruchamiany jedy-
nie w sytuacjach kryzysowych, ta-
kich jak np. kataklizmy (powodzie, 

1 grudnia przetestują 
system alarmowania

huragany). Wyjątkiem mogą być te-
sty. Jeden z nich przeprowadzony 
będzie 1 grudnia między godz. 12 a 14. 
– Prosimy mieszkańców o wyrozu-
miałość – apeluje Aleksander Do-
browolski, Inspektor ds. Obronnych, 
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzy-
sowego w urzędzie miasta. (TK)

Piątek, 28 Listopada 2014

REKLAMA

Kiedy znikną plakaty wyborcze?
REGION
Wybraliśmy swoich 
przedstawicieli do rad 
miast, gmin, powiatu 
i sejmiku województwa. 
A co z wszechobecnymi 
plakatami wyborczymi, 
ulotkami i bannerami, 
które pozostały 
na ulicach?

Główna część samorządowej 
kampanii wyborczej za na-
mi. W niektórych miejscowo-
ściach potrwa ona do niedzieli 
30 listopada. Poznamy wów-
czas rozstrzygnięcia drugiej tu-
ry wyborów na prezydenta, wójta 
lub burmistrza.

Ale materiały wyborcze kan-
dydatów, którzy wciąż pozostają 
w grze to tylko niewielka część 
tego, co w związku z kampanią 
pojawiło się na ulicach. W sa-
mym powiecie pruszkowskim 
do wszystkich rad gmin i miast 
kandydowało łącznie 530 osób. 
Przy ostrożnym założeniu, że 
każda z nich miała przynajmniej 

10 plakatów i kilka ulotek, to po 
wyborach zostaje do uprzątnię-
cia poważna ilość makulatury. 
Nie trzeba tego nawet liczyć, 
wystarczy rozejrzeć się na ulicy.

Kto jest odpowiedzialny za 
usunięcie zbędnych już mate-
riałów? Sprawę reguluje Ko-
deks wyborczy z 5 stycznia 
2011 roku. Z jego zapisów wy-
nika, że obowiązek ten spoczywa 
na pełnomocnikach komite-
tów wyborczych, którzy mu-
szą „posprzątać” po kampanii 
w terminie 30 dni od dnia wy-
borów. Dlatego też każdy plakat 
i każda ulotka muszą zawierać 
informacje o tym, do którego ko-
mitetu należą.

Po upływie 30 dni, w razie nie-
dopełnienia obowiązku przez 
pełnomocników, powinność 
usunięcia materiałów wybor-
czych spada na wójtów, burmi-
strzów lub prezydentów miast. 
Co istotne, samorządy nie opła-
cają sprzątania z własnej kiesze-
ni, lecz obciążają kosztami prac 
komitety wyborcze.  (EL)

TOMASZ 
KUŹMICZ

BRWINÓW
Trzej brwinowscy 
druhowie znaleźli sposób 
na częstsze wyjazdy do 
pożarów: po prostu sami 
wzięli się za podpalanie. 
Sprawa wyszła na jaw, 
a podejrzani podpalacze 
wpadli w ręce policjantów.
 

W iemy już kto prawdo-
podobnie stoi za serią 
podpaleń, jakich do-

konano w ostatnim czasie na te-
renie gminy Brwinów. Policjanci 
zatrzymali w tej sprawie trzech 
mężczyzn. A dlaczego ci ostatni 
mieli podpalać? Żeby móc częściej 
uczestniczyć w akcjach, a tym sa-
mym brać większe rekompensaty. 
Okazało się bowiem, że są druha-
mi Ochotniczej Straży Pożarnej. 
– Jak tylko dowiedzieliśmy się, 
że są podejrzani, natychmiast 
usunęliśmy ich z listy członków. 
Istniejemy już 105 lat i nigdy nic 
podobnego w naszych szeregach 
się nie zdarzało – mówi Krzysz-
tof Newen, prezes brwinowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do tradycji i w jednej chwili 
zszarganej opinii nawiązał rów-
nież burmistrz Brwinowa Arka-
diusz Kosiński. – Nie wiem, co 
trzeba myśleć, żeby podpalać 
będąc strażakiem. I czy w ogó-
le można to nazwać myśleniem. 
Przez ponad 100 lat druhowie 
ratowali mienie oraz cudze życie 

Podpalali, a potem gasili...
Druhowie z brwinowskiej OSP podejrzani o serię podpaleń

najprawdopodobniej w taki spo-
sób, by nikomu nie stała się przy 
okazji krzywda i tak, by straty nie 
były zbyt duże – mówi burmistrz.

Tylko że, jak się okazuje, ogień 
to niebezpieczny i nieprzewidy-
walny żywioł, który łatwo mo-
że wymknąć się spod kontroli. 
I to zapewne weźmie pod uwa-
gę sąd. – Jeśli nawet pożary by-
ły wzniecane w miejscach, gdzie 
teoretycznie zagrożenie nie by-
ło duże, to jednak w każdej sytu-
acji podczas akcji może wydarzyć 
się coś niespodziewanego, co na-
razi strażaków na utratę zdro-
wia czy życia – tłumaczy Dorota 
Nowak, rzecznik pruszkowskiej
komendy policji. 

Dwaj strażacy-piromani tra-
fi li do aresztu. Wobec trzeciego 
zastosowano dozór. Jeden z nich 
nie przyznał się do zarzucanych 
mu czynów. Dwaj przyznali się, 
ale tylko w części. O ich losie za-
decyduje sąd. Za niszczenie mie-
nia mogą spędzić za kratkami
nawet pięć lat. 

z narażeniem własnego, a nagle 
w ciągu bardzo krótkiego czasu kil-
ku łobuzów podeptało olbrzymią 
tradycję – komentuje sprawę.

Co ciekawe, brwinowski wło-
darz również pośrednio padł ofi a-
rą podpalenia. Ogień podłożono 
pod drewnianą szopę, która stała 
na sąsiedniej działce. Pożar zdążył 

Targowisko
bez śmieci 
PIASTÓW
Zniknie widok 
kartonów, odpadków 
i śmieci jakie 
pozostają po handlu 
na targowiska 
przy ul. Lwowskiej. 
Urząd miejski 
rozstrzygnął przetarg 
na sprzątanie terenu.

Krajobraz jaki pozostawał 
w centrum miasta po za-
kończeniu targu budzi sprze-
ciw mieszkańców. Mimo, że 
w każdą środę i sobotę jest 
to miejsce tętniące życiem, 
to ilość śmieci jaka poja-
wia się po handlu zmienia 
je w pobojowisko.

Teraz ma być inaczej. Pia-
stowski magistrat w przetar-
gu wyłonił fi rmę, która zajmie 
się doprowadzeniem terenu 
targowiska do porządku. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła 
fi rma Intatto z Ożarowa Ma-
zowieckiego. Swoje usługi 
wyceniła na prawie 64 tys. zł.

Co będzie należało do jej 
obowiązków? Utrzymanie 
w porządku terenu pomiędzy 
ul. Piotra Skargi a nasypem 
kolejowym wraz z łączni-
kiem – wjazdem od ul. Jagieł-
ły, a także sprzątanie obszaru 
przylegającego do pawilonów 
handlowych przy ul. Lwow-
skiej, skwerku między al. Kra-
kowską a pawilonami, tere-
nu przy dawnej restauracji 
Podmiejska oraz sprzątanie 
poboczy, chodników i jezdni 
okolicznych ulic.  (EL) 
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Druhowie z brwinowskiej OSP podejrzani o serię podpaleń

się jednak przenieść na dach jego 
garażu. – Nie on jednak był celem. 
Podobnie jak w pozostałych przy-
padkach, ogień podłożono pod 
niezamieszkały obiekt, wybrany 

– Jak tylko dowiedzieliśmy 
się, że są podejrzani, 
natychmiast usunęliśmy 
ich z listy członków 
– mówi Krzysztof 
Newen, prezes 
brwinowskiej OSP

DO WYNAJĘCIA
LOKALE USŁUGOWE 100-714 m2 

733 26 26 26

XMARKT

NOWY RETAIL PARK 
W MICHAŁOWICACH
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PRUSZKÓW
Coroczna Świąteczna Zbiórka Żyw-
ności ma swoją pruszkowską kon-
tynuację w postaci koordynowanej 
przez miejscowych harcerzy akcji 
„Zostań św. Mikołajem”. Na czym ona 
polega? Od pierwszych dni grudnia 
w sklepach pojawią się kosze z lo-
giem akcji (głowa św. Mikołaja z 9 na 

brodzie – bo to już dziewiąta akcja). 
Każdy robiąc zakupy, będzie mógł 
coś dokupić i wrzucić do kosza. Spra-
wi tym samym, że w najbiedniej-
szych rodzinach świąteczne stoły 
nie będą puste. Dar nie musi być wy-
rafi nowany. Mogą to być niedrogie 
podstawowe artykuły żywnościowe 

Za kilka dni ruszy akcja 
„Zostań św. Mikołajem”

o długim terminie przydatności. Żyw-
ność będzie zbierana blisko trzy ty-
godnie. Potem zostanie posortowana 
i trafi  do paczek. A te do domów ubo-
gich rodzin. Akcja odbywa się pod 
patronatem miasta. – Robicie dobrą 
robotę – podsumowuje Jan Starzyń-
ski, prezydent Pruszkowa. (TK)

Piątek, 28 Listopada 2014

REKLAMA

REKLAMA

W Lesie Młochowskim pracują saperzy
PODKOWA LEŚNA
Spacerowicze 
w Lesie Młochowskim 
w Podkowie Leśnej 
natykają się na ostrzeżenia 
o trwających tam pracach 
z użyciem materiałów 
wybuchowych – alarmują 
czytelnicy wpr24. 

– Podczas spaceru zauważyłem, 
że w wielu miejscach rozwieszone 
są tabliczki o niebezpieczeństwie, 
a niektóre miejsca są ogrodzone 
z informacją „Tymczasowy ma-
gazyn materiałów wybucho-
wych” – napisał Grzegorz.  – Czy 
w tej sytuacji można wejść do la-
su, czy nie? Można schodzić ze 
ścieżek, czy nie? – pyta czytelnik. 
Z podobnymi wątpliwościami po-
przez profi l na Facebooku zgło-
siła się do nas Gosia.

O wyjaśnienia poprosiliśmy 
Nadleśnictwo Chojnów, do które-
go należy Las Młochowski. – Trwa 
oczyszczanie terenu lasu z niewy-
buchów i materiałów niebezpiecz-
nych, jakie pozostały tam z okresu 
pierwszej i drugiej wojny świato-
wej – informuje Piotr Wojtas, spe-
cjalista służby leśnej ds. łowiectwa, 

ochrony p.poż. i ochrony przyro-
dy w chojnickiej placówce. Doda-
je, że chodzi o 248 ha lasu, a prace 
mają potrwać do końca czerwca 
przyszłego roku z możliwością 
przedłużenia, jeśli zajdzie ta-
ka konieczność. Wykonuje je 
profesjonalna fi rma saperska.

A skąd w lesie magazyn mate-
riałów wybuchowych? Wojtas: 
– Jest to miejsce tymczasowe-
go przechowywania niewybu-
chów znalezionych w lesie. Są 
tam gromadzone do momentu, 
kiedy specjalny patrol saperski 
przetransportuje je na poligon, 
gdzie zostaną zdetonowane. 

Uzyskaliśmy zapewnienie, że 
teren składowania niebezpiecz-
nych materiałów jest odpowiednio 
chroniony, aby nikt niepowoła-
ny nie mógł wejść w ich posiada-
nie. – Magazyn jest odpowiednio 
oznakowany, nadzorowany przez 
całą dobę i ogrodzony metalową 
siatką – informuje Wojtas. 

Co z pozostałymi ogrodzonymi 
fragmentami lasu? – Przeszukanie 
i oczyszczenie terenu realizowane 
jest kawałek po kawałku. Zamyka-
ne będą kilkunastohektarowe ob-
szary, gdzie aktualnie prace będą 

w toku – tłumaczy przedstawiciel 
Nadleśnictwa Chojnów. 

Czy okoliczni mieszkańcy i spa-
cerowicze mogą czuć się bez-
piecznie? Wojtas: – Do lasu moż-

na wchodzić, nie ma zagroże-
nia. Stanowczo podkreślam jed-
nak, że należy omijać ogrodzone 
miejsca i pod żadnym pozorem 
nie wkraczać na ich teren.  (EL)

TOMASZ 
KUŹMICZ

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska 
tak chętnie wsiadają 
na miejskie rowery, 
że nie straszne im zimno, 
wiatr czy mżawka. 
Mimo jesiennej aury 
codziennie jest co najmniej 
70 wypożyczeń. 
 

Z aczęło się 27 września. 
Ruszyła lawina rejestra-
cji i od pierwszych dni 

system notował około stu wypo-
życzeń dziennie. Nie brakowało 
również narzekań: że za mało sta-
cji, że nie w tych, co trzeba miej-
scach. Mogło się więc wydawać, 
że po nasyceniu się nowinką za-
interesowanie spadnie.

Tymczasem kończy się listo-
pad, temperatury coraz niższe, 
chodniki – mokre, a miejski ro-
wer ciągle cieszy się niesłabną-
cym powodzeniem. – Średnio 
jest ok. 70-90 wypożyczeń 
dziennie, najwięcej rano i w go-
dzinach popołudniowych. Prze-
ważnie są to kilkuminutowe 
wypożyczenia służące jako szyb-
ki środek transportu, za które 
operator systemu nie pobiera 
opłat – podsumowuje Grażyna 
Kopeć z wydziału pozyskiwania 
zewnętrznych środków fi nanso-
wych w grodziskim magistracie.

Urzędnicy zaznaczają jed-
nak, że ideą tej inwestycji wcale 

Rowerzyści w natarciu
Od pierwszych dni system notował około stu wypożyczeń dziennie

placów, ulic czy znanych miesz-
kańców miasta. Nie bez przyczy-
ny pojawiło się też oznakowanie 
– w 25 miejscach są tabliczki, któ-
rych treść w językach polskim, an-
gielskim i niemieckim przybliża 
wiedzę o zwiedzanych obiektach.

Grażyna Kopeć: – Jeśli tyl-
ko w nowej perspektywie fi nan-
sowania 2014-2020 pojawi się 
możliwość aplikowania o środki 
na budowę ścieżek rowerowych, 
gmina z pewnością będzie ubie-
gać się o takie dofi nansowanie.

Niewykluczone też, że pojawią 
się nowe stacje miejskiego rowe-
ru. Mieszkańcy szczególnie chęt-
nie widzieliby je m.in. na osiedlu 
Piaskowa czy w Adamowiznie. 
Rozbudowa systemu będzie moż-
liwa, o ile rowery będą cieszyły się 
wystarczająco dużym wzięciem. 
Ale akurat o to można być spo-
kojnym. Przynajmniej na razie. 

nie była poprawa mobilności ko-
munikacyjnej, ale (zgodnie z za-
łożeniami projektu) zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej gmi-
ny. To właśnie jako element tej 
strategii powstało Centrum In-
formacji Turystycznej (przy 
ul. Kościuszki 41). Od grudnia 

W grudniu nowy rozkład KM
REGION
Jak co roku o tej porze 
Koleje Mazowieckie 
szykują nowy rozkład 
jazdy swoich pociągów. 
Będzie obowiązywał 
od 14 grudnia.

Czego możemy się spodziewać? 
Z ofi cjalnego komunikatu wyni-
ka, że – niestety – kłopotów. Ilość 
pociągów ma się nie zmienić, ale 
pasażerowi powinni przygotować 
się na utrudnienia, bo w sezonie 
zimowym kontynuowana będzie 
modernizacja odcinka między 
Warszawą a Skierniewicami.

– Rozkład został opracowany 
na podstawie obecnie obowią-
zującego. W jego planowaniu 

w miarę możliwości technicz-
nych i organizacyjnych uwzględ-
niono wnioski i prośby pasaże-
rów. Ze względu na prace mo-
dernizacyjne prowadzone przez 
PKP PLK rozkład będzie się 
zmieniał, najpoważniejsze zmia-
ny dotyczą linii nr 1 i 6 – informu-
je Jolanta Maliszewska z biura 
prasowego Kolei Mazowieckich.

„Jedynka” to szlak prowadzący 
przez Pruszków i Grodzisk Ma-
zowiecki. Jolanta Maliszewska: 
– Na linii kontynuowane będą 
prace modernizacyjne. Roz-
kład jazdy zostanie podzielony 
na dwa etapy: do 31 stycznia 2015 
r. oraz do 14 marca 2015 roku. 
W związku z dużymi utrudnie-
niami związanymi z kontynuacją 

prac remontowych wciąż będzie 
kursowała komunikacja zastęp-
cza na odcinku Pruszków – Gro-
dzisk Mazowiecki – Żyrardów. 
Wybrane pociągi IR będą za-
trzymywały się na wszystkich 
stacjach i przystankach oso-
bowych pomiędzy Grodzis-
kiem a Skierniewicami.

Najpoważniejsze prace mo-
dernizacyjne będą prowadzone 
na wschód od Grodziska. Nieste-
ty nie gwarantuje to, że ewentu-
alne opóźnienia w ruchu nie 
dotkną pociągów na odcinku 
z Warszawy. Sytuację poprawić 
ma odblokowanie torów dale-
kobieżnych dla składów KM. 
Dzięki temu ma poprawić się
ich punktualność.  (EL)

Pamiętajmy o oznakowaniu posesji
PRUSZKÓW
Właściciele posesji 
muszą pamiętać 
o odpowiednim ich 
oznakowaniu – przypomina 
Komenda Powiatowa 
Policji w Pruszkowie.

Chodzi o tabliczki informują-
ce o numerze porządkowym 
nieruchomości i ulicy, na której 
się znajduje. Mieszkańcy czę-
sto traktują ich wywieszenie ja-
ko dobrowolny gest, tymczasem 
jest to obowiązek właścicieli, ad-
ministratorów i zarządców. Brak 
tabliczki to w rozumieniu Kodek-
su wykroczenie i grozi za to kara 

grzywny w wysokości 250 zł. Nie 
oznacza to jednak, że policjanci bę-
dą teraz chodzić od drzwi do drzwi 
i wlepiać mandaty za brak odpo-
wiedniego oznakowania. – Przede 
wszystkim apelujemy do poczucia 
odpowiedzialności mieszkańców. 
Umieszczenie w widocznym miej-
scu informacji o numerze domu 
i ulicy to przede wszystkim działa-
nie dla własnego bezpieczeństwa. 
Tylko w ten sposób na miejsce bez-
błędnie mogą trafi ć policja, straż 
pożarna i pogotowie – informu-
je kom. Dorota Nowak, rzecznik 
pruszkowskiej komendy. Doda-
je, że w przypadku, gdy policjan-
ci zauważą brak tabliczki lub jeśli 

z tego powodu utrudniona zosta-
nie interwencja służb, to właści-
ciele nieoznakowanych posesji 
otrzymają mandat.

Obowiązek, o którym mowa, nie 
jest żadną nowością, jednak poli-
cjanci co jakiś czas przypominają 
o jego istnieniu. – Jest to koniecz-
ne szczególnie w tych miejscach, 
gdzie powstają nowe osiedla, bu-
dynki, domy – wyjaśnia rzecznik 
Nowak. Prawidłowe oznakowa-
nie posesji polega na umieszcze-
niu w widocznym miejscu tablicy 
z numerem domu, ulicą i opcjonal-
nie nazwą miejscowości. Należy 
także pamiętać o odpowiednim jej 
oświetleniu w nocy.  (EL)

M
A

RC
IN

 P
RA

ŻM
O

W
SK

I

Od pierwszych dni system notował około stu wypożyczeń dziennie

bezpłatnie będzie można wy-
pożyczyć tam audioprzewod-
niki, zawierające po osiem tras 
i opisy odwiedzanych zabytków, 

Średnio jest ok. 70-90 
wypożyczeń rowerów 
dziennie, najwięcej 
rano i w godzinach 
popołudniowych
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OTRĘBUSY
Z bezpłatnych badań mogą sko-
rzystać mieszkanki Otrębus i oko-
lic. Mammobus stanie 5 grudnia 
przy Zespole Szkół (ul. Piaseckiego 
2). Darmowe badania mammogra-
fi czne przeprowadzane w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi to 

istotna wiadomość dla kobiet mię-
dzy 50 a 69 rokiem życia. Dlacze-
go brany jest pod uwagę akurat ten 
przedział? Bo ta grupa jest najbar-
dziej narażona na zachorowanie. 
Żeby się zbadać, nie trzeba mieć 
skierowania. Aby nie trzeba było 
stać w kolejce przy mammobusie, 

Przy ulicy Piaseckiego wkrótce 
zaparkuje mammobus

panie mogą się wcześniej rejestro-
wać pod nr tel. 58 66 62 444. Call 
Center czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-20 oraz w sobotę 
i niedzielę w godz. 9-18. Informacje 
o badaniach dostępne są też na stro-
nie www.mammo.pl (gdzie można 
się rejestrować on-line). (TK)

Piątek, 28 Listopada 2014

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Rok Józefa Chełmońskiego w Powiecie Grodziskim
Rok 2014 w powiecie 
grodziskim został 
ustanowiony Rokiem 
Józefa Chełmońskiego. 
Jest to rok setnej rocznicy 
śmierci i 165 rocznicy 
urodzin wielkiego malarza 
Józefa Chełmońskiego. 
Chełmoński był malarzem 
wybitnym i słusznie 
uważa się, iż dla polskiego 
malarstwa był tym, kim 
dla muzyki Fryderyk 
Chopin, dla poezji Adam 
Mickiewicz, a dla prozy 
Henryk Sienkiewicz.

Całe życie i twórczość 
malarza, który „zaklął 
w swoim malarstwie ta-

jemnicę polskości”, związane 
były z ziemią mazowiecką. 
W latach 1889-1914 mieszkał 
w Kuklówce, gdzie na skraju 
dolinki Pisi Tucznej znajdu-
je się jego dworek. Związek 

Józefa Chełmońskiego z miej-
scami powiatu grodziskiego 
czyni nas odpowiedzialnymi 
za podtrzymywanie pamięci 
o wielkim artyście i pielęgno-
wanie jego dorobku. 

Na listopadowej sesji Rady 
Powiatu Grodziskiego (2013 
r.) omówiono kierunki podej-
mowanych działań i przyjęto 
program obchodów Roku Jó-
zefa Chełmońskiego. 

W ramach programu odby-
ły się następujące wydarze-
nia: konkurs na opowiadanie 
baśni – „Dawno, dawno te-
mu…”, warsztaty dla młodzie-
ży – „Twórcza Noc”,  konkurs 
wiedzy – „Chełmoński puzzlem 
malowany”, konkurs recytator-
ski im. Jarosława Iwaszkie-
wicza, przegląd amatorskich 
zespołów ludowych „Małe 
Siemionalia”, plener malar-
ski i wernisaż „Motywy Cheł-
mońskiego”, złaz turystyczny 

„Babie Lato”, konkurs plastycz-
ny – Interpretacje na podsta-
wie obrazów Chełmońskiego, 
a także konkursy (literacki, 
wiedzy, na prezentację multi-
medialną, fotografi czny i re-
cytatorski) „Szlakiem Józefa 
Chełmońskiego”. Ważnym wy-
darzeniem w ramach progra-
mu była uroczysta sesja Rady 

Powiatu Grodziskiego zwią-
zana z obchodami 100 rocz-
nicy śmierci malarza, która 
odbyła się 4 kwietnia 2014 r. 
w Muzeum im. A. i J. Iwasz-
kiewiczów w Stawisku. Po-
nadto w ramach programu 
w Radiu Bogoria wyemito-
wano 10 audycji z cyklu „Śla-
dami Józefa Chełmońskiego” 

oraz wydano płytę „Rzewna 
nuta” pięć piosenek do „ży-
wych obrazów” pięciu dzieł 
Józefa Chełmońskiego. 

Każda z organizowanych im-
prez cieszyła się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców, 
a uczestnicy konkursów wyka-
zali się dużą wiedzą, wyobraź-
nią i talentem. 

W dniu 7 listopada 2014 r. 
w Zespole Szkół Technicz-
nych i Licealnych w Grodzi-
sku Maz. odbyło się uroczyste 
podsumowanie działań po-
wiatowych „Roku Józefa 
Chełmońskiego”, podczas 
którego wystąpili laureaci 
poszczególnych konkursów 
i wydarzeń, które odbyły się 
w ramach programu. Spe-
cjalnie na tę okazję wydano 
Folder okolicznościowy pt.: 
”… widywałem Chełmońskie-
go częściej pod Grodziskiem”.

Celem obchodów „Roku 
Józefa Chełmońskiego” by-
ło upamiętnienie postaci tego 
wybitnego artysty oraz rozpo-
wszechnienie wśród mieszkań-
ców Powiatu Grodziskiego 
wiedzy o jego życiu i twórczo-
ści. Prowadzone działania na 
pewno przybliżą mieszkańcom 
postać Józefa Chełmońskiego 
wybitnego malarza. 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Do trzech razy sztuka
NADARZYN
Uczniowie szkoły 
podstawowej w Woli 
Krakowiańskiej od 
września czekają 
na uruchomienie 
zajęć dodatkowych 
z języka angielskiego. 

Zapytanie ofertowe na przepro-
wadzenie takich zajęć ogłosił 
urząd gminy w Nadarzynie. To 
trzecia próba. W pozostałych 
placówkach edukacyjnych na 
terenie gminy lekcje angiel-
skiego już trwają. Udało się je 
zorganizować dzięki dofi nan-
sowaniu z funduszy unijnych.

– Projekt Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki „Moja 
Przyszłość” jest projektem re-
alizowanym w czterech szkołach 
gminy Nadarzyn: w szkołach 
podstawowych w Nadarzynie, 
Woli Krakowiańskiej, Młocho-
wie i w Gimnazjum w Nada-
rzynie od września tego roku. 
W każdej ze szkół odbywa się 
łącznie 20 godzin zajęć poza-
lekcyjnych miesięcznie: z ję-
zyków obcych, przedmiotów 
matematyczno-przyrodni-
czych i poradnictwa zawodo-
wego. Tylko zajęcia z języka 

angielskiego w Woli Krakowiań-
skiej nie są jeszcze realizowane, 
ponieważ dwóch wykonawców 
wyłonionych podczas dwóch ko-
lejnych postępowań przetar-
gowych (z 26.06.2014 r. oraz 
z 22.09.2014 r.) nie podpisa-
ło umów na świadczenie tych 
usług. W związku z tym, z przy-
czyn niezależnych od gminy 
Nadarzyn, tylko zajęcia z języka 
angielskiego w szkole podstawo-
wej w Woli Krakowiańskiej nie 
ruszyły od września – tłumaczy 
Katarzyna Dombska, inspek-
tor ds. funduszy zewnętrznych 
nadarzyńskiego urzędu.

Jak zapewnia Katarzyna Do-
mbska, uczniowie z Woli Kra-
kowiańskiej nie będą stratni 
z powodu opóźnienia. – Wyko-
nawca, który zostanie wyłonio-
ny w trybie zapytania ofertowego 
ogłoszonego 19 listopada tego 
roku ma obowiązek przepro-
wadzić również zaległe zaję-
cia, które były przewidziane 
do przeprowadzenia od wrze-
śnia, w czasie realizacji umo-
wy do czerwca przyszłego roku, 
w uzgodnieniu z przedstawicie-
lem zamawiającego – twierdzi. 
Programem zajęć ma zostać  obję-
tych 15 uczniów szkoły.   (EL)

Budynek po szkole na sprzedaż
KSIĄŻENICE
Po raz kolejny grodziski 
magistrat wystawił 
na sprzedaż starą, 
ale wyremontowaną, 
siedzibę szkoły 
podstawowej 
w Książenicach. 
Cena wywoławcza 
to 571 tys. zł.

Budynek przy ul. Mazowieckiej 
opustoszał już dwa lata temu, kie-
dy uczniowie przenieśli się do no-
wej siedziby. Jednak pierwsze 
podejście do pozbycia się go gmi-
na zrobiła dopiero kilka miesięcy 
temu. Dlaczego tak późno? Obiekt 
był bowiem wyremontowany ze 

środków unijnych, a w związku 
z tym objęty pięcioletnią gwaran-
cją. – Nie mogliśmy nic z nim zro-
bić. Zobowiązywała nas umowa, 
dzięki której otrzymaliśmy pie-
niądze – tłumaczył przy okazji 
pierwszego przetargu Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.

Nie było pomysłu na zagospo-
darowanie budynku, nie chciało 
go również ognisko plastyczne, 
któremu gmina zaproponowa-
ła przekazanie nieruchomości. 
W tej sytuacji stara podstawów-
ka poszła pod młotek. Tyle że 
bez powodzenia.

16 grudnia odbędzie się kolej-
ny przetarg. Cena wywoławcza to 

571 tys. zł, a wadium, jakie należy 
wpłacić, by przystąpić do prze-
targu – 57,1 tys zł (termin wpłaty 
– do 11 grudnia). W miejscowym 
planie zagospodarowania nie-
ruchomość stanowi teren prze-
znaczony pod usługi oświaty, 
zdrowia, kultu religijnego, sportu 
i rekreacji. Działka o powierzch-
ni 1265 mkw. zabudowana jest 
dwukondygnacyjnym budyn-
kiem o powierzchni użytkowej 
ponad 300 mkw., wyposażonym 
w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną, ciepłej wody 
i centralnego ogrzewania.

Co ważne, nieruchomość wol-
na jest od wszelkich praw i rosz-
czeń osób trzecich.  (TK)

Pomoc w paczce
BRWINÓW
Urząd gminy wraz 
z organizacją Wolność 
i Niezawisłość i szkołami 
organizują „Paczkę dla 
kombatanta ze Lwowa”.

– Akcja polega na przekazaniu ze-
branych kwot pieniężnych lub na 
zebraniu produktów żywnościo-
wych i zapakowaniu ich w paczki, 
które przedstawiciele młodzieży 
wraz z wychowawcami przewo-
żą do Lwowa i przekazują w okre-
sie świątecznym kombatantom 
i ich rodzinom – mówi mjr Walde-
mar Kruszyński, inicjator zbiórki.

Artykuły spożywcze można 
przynosić do recepcji Zespołu 
Szkół nr 1 w Brwinowie.  (EL)

Kto wszedł do gry o Mazowszu
REGION
Aż osiem z 24 
miejscowości, które znajdą 
się na planszy gry 
o Mazowszu, to miasta 
i wsie z naszego regionu, 
czyli powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego. 
Tak zdecydowali, po 
głosowaniu, mieszkańcy.

Organizator Agencja Rozwo-
ju Mazowsza podał niedaw-
no wyniki konkursu „Zagłosuj 
na swoją miejscowość”. Bio-
rący w nim udział mieszkań-
cy nie tylko zdecydowali jakie 
miejscowości znajdą się w grze 

planszowej, ale mogli też liczyć 
na rozmaite nagrody.

Szczególnie aktywni podczas 
zabawy okazali się brwinowianie, 
którzy „wygłosowali” aż siedem 
miejscowości z terenu gminy. 
Poza Brwinowem będą to: Kro-
sna-Wieś, Owczarnia, Koszajec, 
Otrębusy, Falęcin i Biskupice. Na 
planszę trafi  również Milanówek. 
Towarzyszyć im będą: Ząbki, Le-
gionowo, Glinojeck, Józefów, Cie-
chanów, Piasecznia, Warszawa, 
Myszyniec, Płock, Jadów, Ró-
żan, Pułtusk, Zielonka, Radom, 
Otwock i Młynarze.

– Gra pokazać ma bogactwo 
regionu, przybliżyć wiedzę o jego 

mazowieckiego, a na planszy 
umieszczone zostaną np. parki 
narodowe i krajobrazowe, drogi 
czy symbole charakteryzujące da-
ny region. Gra będzie polegała na 
budowaniu szlaków na Mazowszu, 
ale oprócz tego będzie doskonałą 
okazją do zdobycia wiedzy o re-
gionie i jego zabytkach czy atrak-
cjach – dodają. Planszówka o Ma-
zowszu związana jest z projektem 
Rozwój e-usług i ich dostęp dla 
obywateli w ramach Mazowieckiej 
Sieci Społeczeństwa Informacyj-
nego „M@zowszanie” współfi -
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, budżetu państwa 
oraz samorządu.  (TK)

Szczególnie aktywni 
podczas zabawy okazali 
się brwinowianie, 
którzy „wygłosowali”
aż siedem miejscowości 
z terenu gminy
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historii, zabytkach, ale i o najnow-
szych wydarzeniach – informują jej 
pomysłodawcy z Agencji Rozwoju 
Mazowsza. – Głównym elemen-
tem planszy będzie grafi czne od-
wzorowanie mapy województwa 
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

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

Firma transportowa z okolicy 
Żyrardowa zatrudni kierowców 
kat. C+E/ w transporcie 
międzynarodowym  i krajowym na 
korzystnych warunkach z umową 
o pracę od zaraz! Mile widziane 
uprawnienia ADR podstawowe. 
Kontakt : 601 392 590

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

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

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

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

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

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

 ► ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW 
MONTAŻU KÓŁ ROWEROWYCH. 
OFERUJEMY: Umowę zlecenie 
z pełnym ZUS. Stawkę 13zł/h brutto+ 
płatne nadgodziny. 
Kontakt 22 460 50 07 lub email 
p.choros@leasingteam.pl 

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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 kawalerkę 30 mkw 
w centrum Pruszkowa. Parter, 
blok z cegły, ul. Hubala. 
Po kapitalnym remoncie, 
nowe okna i drzwi, elektryka, 
wyposażenie łazienki. 
Czynsz 240 zł. Kontakt: 600 244 602, 
662 006 180. Wolne od zaraz. 
Cena 185 000 zł. 

 ► Sprzedam mieszkanie, 40 mkw, 2 
pokoje, II piętro. Pruszków 
Żbików ul. 3go Maja. Blok z cegły.  
Cena 153 000 zł. Bez pośredników. 
Tel.  600 200 702 

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

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną 
kuchnią, łazienką, 54m2. Są duże windy, 
tel.: 501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany i 
funkcjonalny ogród ze stawem. Pilna 
sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., super 
lokalizacja – tanio 733 262 626 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Nauka

 ► Matematyka, korepetycje, 
602 620 332 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

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

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

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

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

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

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 

 ► Utylizacja gałęzi, 661 880 661 

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

 ► Masażystka profesjonalnie. 
Tel. 536 494 689 

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

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

Piątek, 28 Listopada 2014Wiadomości

GRODZISK MAZOWIECKI
42-latek z Grodziska trafi ł za kra-
ty za  fi zyczne i psychiczne znęca-
nie się nad partnerką. Zachowanie 
mężczyzny było recydywą – miał 
już zakaz zbliżania się do pokrzyw-
dzonej, prokurator nałożył na niego 
też dozór policyjny i obowiązek za-
chowania trzeźwości. To jednak nie 

powstrzymało Grzegorza G. od ko-
lejnych „akcji”. Tym razem dopuścił 
się nie tylko awantury, ale i uwię-
zienia kobiety. Zamknął ją na klucz 
na jednej z posesji. Agresywnego 
mężczyznę udało się szybko zatrzy-
mać. Historia jego „wyskoków” nie 
pozostawiała złudzeń, że dalsze 

Damski bokser 
wylądował za kratkami

przebywanie na wolności będzie 
stanowiło zagrożenie dla otocze-
nia. Sąd przychylił się do opinii poli-
cji i zastosował wobec zatrzymanego 
dwumiesięczny areszt tymczasowy. 
Przestępstwo znęcania się nad 
osobą najbliższą zagrożone jest 
karą nawet 5 lat więzienia. (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Dobra informacja 
dla pasażerów 
Kolei Mazowieckich 
i Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przewoźnicy 
przedłużyli do 
13 grudnia wzajemne 
honorowanie biletów.
 

O statnie miesiące dla pa-
sażerów kolei są szcze-
gólnie uciążliwe. Prace 

remontowe na odcinku między 
Warszawą a Skierniewicami moc-
no dają się we znaki. Ograniczona 
liczba kursów w połączeniu z no-
torycznymi awariami sprawiają, że 
dojazd do pracy i szkoły jest uciąż-
liwy. Sytuację nieznacznie popra-
wia komunikacja zastępcza, ale 
autobusy często stoją w korkach.

Lekiem na bolączki podróż-
nych było... odwołanie plano-
wanego na październik remontu 
torowiska na linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Wielu amato-
rów Kolei Mazowieckich i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej przesiadło się 
do wukadek. Zwłaszcza, że nie 

Nie martw się o bilet na przejazd
Przewoźnicy, czyli ZTM, KM i WKD, do 13 grudnia przedłużyli wzajemne honorowanie biletów

obowiązywać do 13 grudnia. To 
rozwiązanie powinno zadowo-
lić wielu pasażerów.

Poniżej podstawowe zasa-
dy honorowania biletów ZTM-
-KM-WKD:
1.  Honorowanie dotyczy wszyst-

kich rodzajów biletów ZTM, 
KM i WKD oraz uprawnień 
do przejazdów ulgowych lub 
bezpłatnych, jak również 
przewozu bagażu i zwierząt 
przez pasażerów.

2.  Bilety ZTM ważne są z za-
strzeżeniem ważności stref bi-
letowych (w pociągach WKD 
granica I strefy – Opacz, a II 
strefy – Pruszków WKD).

3.  Bilety KM i WKD ważne do 
określonych stacji uprawnia-
ją do przejazdów do najbliż-
szych im stacji lub przystanków 

oznaczało to konieczności kupo-
wania kolejnego biletu.

Remonty i utrudnienia wciąż 
trwają, dlatego Zarząd Transpor-
tu Miejskiego, Koleje Mazowieckie 

Przewoźnicy, czyli ZTM, KM i WKD, do 13 grudnia przedłużyli wzajemne honorowanie biletów
na innych liniach kolejowych 
lub autobusowych.

4.  Bilety ZTM zakodowane na 
Warszawskiej Karcie Miej-
skiej muszą być aktywowane 
w innym środku komunikacji 
niż pociągi WKD.

5.  Bilety czasowe WKD ważne są 
jako jednoprzejazdowe prze-
siadkowe w strefie miejskiej 
w poniżej wskazanym zakre-
sie honorowania (bez zacho-
wania czasu ważności).

Jak zatem skasować bilety poszcze-
gólnych przewoźników w pojaz-
dach z niedostosowanymi do nich 
kasownikami? Posiadacze biletu 
ZTM i WKD, który postanowią 
skorzystać z usług Kolei Mazo-
wieckich muszą udać się do kon-
duktora i „aktywować” u niego bilet. 
W przypadku biletów ZTM, pasaże-
rowie którzy chcą się wybrać skła-
dem WKD (i odwrotnie: podróżni 
z biletem WKD, którzy chcą jechać 
SKM) muszą skasować bilety ręcz-
nie. W miejscu przeznaczonym na 
odcisk datownika należy wpisać da-
tę i godzinę rozpoczęcia podróży.

Rozkłady jazdy oraz szczegóły 
dotyczące honorowania biletów 
dostępne są na stronach interne-
towych przewoźników.

Remonty i utrudnienia 
trwają, dlatego Zarząd 
Transportu Miejskiego, 
Koleje Mazowieckie 
i Warszawska 
Kolej Dojazdowa 
wydłużyli wzajemne 
honorowanie biletów
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i Warszawska Kolej Dojazdowa 
postanowiły wydłużyć wzajem-
ne honorowanie biletów. Będzie 

To była egzekucja?
NADARZYN
Wiele wskazuje na to, 
że jedna z osób, których 
zwłoki znaleziono 
w lipcu w nadarzyńskich 
Szamotach zginęła 
od postrzału w głowę. 
Kim były ofi ary? 
Wciąż nie wiadomo. 

Wracamy do sprawy sprzed kil-
ku miesięcy. W lipcu na terenie 
jednej z posesji w Szamotach 
(gm. Nadarzyn) policjanci ze sto-
łecznej komendy znaleźli szcząt-
ki trzech osób. Dzięki skrawkom 
odzieży udało się ustalić, że po-
grzebani zostali tam dwaj męż-
czyźni i kobieta. Jednak dopiero 
szczegółowe badania DNA po-
zwolą na ustalić, kto znajdował 
się w tym prowizorycznym gro-
bie oraz jakie były prawdopodob-
ne przyczyny śmierci całej trójki.

Policja szybko powiązała „zna-
lezisko” ze światkiem przestęp-
czym. Według mundurowych 
szczątki odnalezione w Sza-
motach mogły należeć do ofi ar 
gangsterskich porachunków z lat 
90-tych. Kto zatem był morder-
cą? Prawdopodobnie członkowie 
tzw. starego Pruszkowa lub póź-
niejszej grupy Mutantów.  

Jak sprawa przedstawia się 
po czterech miesiącach? Czy 

już wiadomo kim byli pogrze-
bani i jak zginęli? O to pytamy 
w prokuraturze. – Nie udało się 
ustalić jakich osób szczątki zo-
stały ujawnione w miejscowości 
Szamoty ani w jakich dokładnie 
okolicznościach osoby te zginę-
ły – mówi Przemysław Nowak, 
rzecznik prasowy warszawskiej 
prokuratury okręgowej. – Śla-
dy ujawnione na jednej z cza-
szek pozwalają podejrzewać, 
iż osoba ta została zastrzelona. 
W czaszce ujawniono fragmenty 
przedmiotu będącego przypusz-
czalnie pozostałością płaszcza 
pocisku – dodaje.

Prokuratura już na początku 
śledztwa z grona podejrzanych 
wykluczyła właściciela dział-
ki w Szamotach. – W chwi-
li obecnej postępowanie jest 
prowadzone w sprawie, niko-
mu zarzutów nie postawiono 
– zaznacza Nowak.  (AS)

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

D
O

JAZD
ZATRUDNIĘ KONTROLERÓW 

MAGAZYNOWYCH
(MILE WIDZIANE KOBIETY)  

NA TERENIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI

JERONIMO MARTINS POLSKA  
W PRUSZKOWIE

• UMOWA O PRACĘ
• ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
• BEZPŁATNY TRANSPORT DO PRACY  
   (WYBRANE MIEJSCOWOŚCI )

KONTAKT: 
PN – PT godz.: 9 – 18

Tel.: 506 232 014; Mail: izabelab1986@gmail.com

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Michałowicach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1) został wywieszony na okres od dnia 
20 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r. Wykaz nr 3/2014 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę. 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO  
informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. T. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej Grodziska 
Mazowieckiego www.grodzisk.pl i www.bip.grodzisk.pl zostały podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenia o:
• VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13. nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Szczęsne, cena wywoławcza  
– 90zł/1m2, przetarg- 09.12.2014;

• III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości grun-
towej oznaczonej jako dz. ew. nr 21/26 o pow. 0,2426 ha, obr. 14, poło-
żonej w Grodzisku Maz. przy ul. Leszczynowej; przetarg – 16.12.2014;

• II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkiem usług oświaty o pow. użytkowej 
304,06m2, oznaczonej jako dz. ew. nr 13/4 o pow. 0,1265 ha, położonej 
w miejscowości i obrębie Książenice w gminie Grodzisk Maz., przetarg 
– 16.12.2014;

• II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako, dz. 54/11 o pow. 0,0808 ha, obr. 29 położonej 
w Grodzisku Maz. przy ul. gen. L. Okulickiego; przetarg – 17.12.2014;

Info.: tel. (22) 463 46 31 oraz www.grodzisk.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. 
zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu 24 
listopada 2014 r. została wydana decyzja nr 494/II/2014 udzielająca 
pozwolenia na budowę dla inwestycji „rozbudowa MOP II Baranów 
Południe gm. Baranów, o stację paliw wraz z jej infrastrukturą.” 
Adres inwestycji działki nr ew. 1237, 440/1, 504/1 obręb Holendry 
Baranowskie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, 
użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na 
działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się 
w obszarze oddziaływania inwestycji.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania, za moim pośrednictwem do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Art. 49 k.p.a. stanowi, że w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajdują się  
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609,  
w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
znak sprawy: WIŚ-II.7840.1.71.2014.SMS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)  
w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu  
24 listopada 2014 r. została wydana decyzja nr 495/II/2014 
udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji „rozbudowa 
MOP III Baranów Północ gm. Baranów, o stację paliw wraz z jej 
infrastrukturą.” Adres zamierzenia budowlanego: działki nr ew. 1237,  
1238, 517/4, 523/1, 523/4 obręb Holendry Baranowskie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, 
użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na 
działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się 
w obszarze oddziaływania inwestycji.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania, za moim pośrednictwem do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Art. 49 k.p.a. stanowi, że w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajdują się  
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609,  
w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

znak sprawy: WIŚ-II.7840.1.72.2014.SMS

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

importer  opakowań i dodatków funkcjonalnych  
dla przemysłu spożywczego,

poszukuje osoby na stanowisko

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

głównie	mięsnej	i	drobiarskiej

WYMAGANIA:
•	 wykształcenie	wyższe
•	 udokumentowane	doświadczenie	w	sprzedaży	

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

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

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

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

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