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REKLAMA

Skrzydło
postępuje 

KOMORÓW

Budowa dodatkowego skrzydła 
dydaktycznego na terenie 
ZSO w Komorowie zmierza do 
fi nału. – Termin zakończenia 
robót wyznaczyliśmy na koniec 
grudnia – mówi Józef Kawiorski, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów w michałowickim 
urzędzie gminy.  15

Koleją nie szybciej niż 170 lat temu
EWELINA
LATOSEK

REGION
W listopadzie zakończy się 
modernizacja linii kolejowej 
Warszawa-Skierniewice.
Kosztowny remont nie sprawi 
jednak, że podróż potrwa 
krócej. Pociągi podmiejskie nie 
pojadą szybciej niż 170 lat temu, 
gdy do użytku oddano kolej 
Warszawsko-Wiedeńską...

D la kolejarzy to ważny rok. Nie 
tylko ze względu na roczni-
cę powstania linii, ale także na 

zakończenie kilku ważnych inwestycji. 
W tym modernizacji szlaku Warsza-
wa-Łódź, której częścią był istotny dla 
mieszkańców naszego regionu odcinek 
do Skierniewic. Prace są na fi niszu, więc 
pasażerowie liczyli na przynajmniej dwa 
powody do radości. Pierwszy, związany 

Remont linii Warszawa-Skierniewice nie sprawi, że podróż będzie trwała krócej
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zmian rozkładu (tylko w lipcu grafi k jaz-
dy pociągów Kolei Mazowieckich i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej modyfi kowany był 
cztery razy). Drugi to poprawa warunków 
i szybkości podróży. W przypadku kolei 
sprawdza się jednak przysłowie o tym, 
czyją matką bywa nadzieja.

Okazuje się bowiem, że przywrócenie 
ruchu dalekobieżnego na właściwe tory nie 
poprawi sytuacji w ruchu podmiejskim. 
W czasie modernizacji pociągi do Prusz-
kowa i Grodziska Mazowieckiego musiały 
ustępować pierwszeństwa tym obsługiwa-
nym przez PKP InterCity i TLK. I choć 
ten problem to już przeszłość, pasażerowie 
nie odczują znaczącej poprawy. Podróż ze 
stacji Warszawa Centralna i Warszawa 
Śródmieście do Pruszkowa potrwa śred-
nio 25-26 minut. Tak wynika z rozkładu 
jazdy, który zacznie obowiązywać w naj-
bliższą niedzielę, 18 października. 

WiĘceJ  2  18 października koleje podmiejskie znów zmienią rozkład jazdy 

DZIŚ W NUMERZE DODATEK MOTORYZACYJNY czytaj  9-14

PRUSZKÓW
Za nami 8. edycja Targów 
Nieruchomości i Wnętrz. 
Frekwencja jak zwykle 
dopisała i pokazała, 
że inwestycje pasma 
zachodniowarszawskiego 
cieszą się sporym 
powodzeniem. 

Kolejne targi i ponowny sukces imprezy
Targi Nieruchomości i Wnętrz 
w Pruszkowie organizowane są 
dwa razy w roku. W trakcie wio-
sennej edycji Halę Znicz od-
wiedziło około 2 tysiące osób, 
podobnie było podczas wcze-
śniejszej, jesiennej odsłony 
imprezy. Wystawcy podob-
nie jak i goście targów docenili 

profesjonalne przygotowanie 
hali targowej. 

Wiele cennych opinii prze-
kazali nam deweloperzy pre-
zentujący swoje inwestycje na 
targach. – Trzeba podkreślić 
bardzo dużą świadomość klien-
tów. Goście targów byli niezwy-
kle sprecyzowani. Wiele osób 

oglądało mieszkania w trakcie 
lub już po targach – mówi Ja-
cek Strzałkowski reprezentują-
cy Agro-Man (Twój Parzniew 
Miasto Ogród II). Podobnie wy-
powiada się Urszula Połosak, 
przedstawicielka Grupy Jan-
kowski Pulchny Górczak (No-
we Miasto Pruszków). – Goście 

byli zainteresowani ofertą. Na 
targach udało nam się podpisać 
nawet jedną umowę. W trakcie 
weekendu dużo osób z targów 
odwiedziło naszą inwestycję. 
W tym tygodniu mieliśmy umó-
wionych wiele spotkań. 

WiĘceJ  4

Jak przebiegnie
linia 400 kV?

REGION

Dalszy ciąg sprawy linii 
energetycznej Kozienice 
– Ołtarzew. Forum dialogu 
połecznego powołane przy 
sejmiku województwa 
zaproponowało pięć wariantów 
przebiegu inwestycji. W tym 
ten najbardziej oprotestowany. 
Która z propozycji będzie 
realizowana?  6

czytaj  5

Szczepionki 
umorzone

PRUSZKÓW

Prokuratura umorzyła 
postępowanie w sprawie 
szczepionek podawanych 
dzieciom w pruszkowskiej 
przychodni DOM MED. – Zarzut 
z art. 286 przeciwko Małgorzacie 
R. umorzono ze względu na 
brak danych dostatecznie 
uzasadniających popełnienie 
czynu zabronionego – mówi 
Jolanta Wrońska, prokurator 
rejonowy w Piasecznie.  8
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PRUSZKÓW
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego zaprasza na noc-
ny koncert chopinowski. Wystąpi 
japońska artystka Kayo Nishimi-
zu. Koncert rozpocznie się o go-
dzinie 2. To będzie swego rodzaju 
hołd dla wielkiego polskiego kom-
pozytora. Fryderyk Chopin zmarł 

17 października 1849 r. w Paryżu 
właśnie o godz. 2. Jego najwięk-
sze utwory w Pruszkowie wykona 
Kayo Nishimizu. Pianistka w latach 
2004 – 2011 realizowała cykl „Dzie-
ła wszystkie Fryderyka Chopina”. 
Program koncertu: Mazurek f-moll 
op. 68 nr 4; Marsz Żałobny; Nokturn 

Kayo Nishimizu wykona 
nocą utwory Chopina

Es-dur op. 9 nr 2; Etiuda „Rewolu-
cyjna” c-moll op. 10 nr 12; 2 Mazurki 
a-moll op. 68 nr 2 i cis-moll op. 63. 
nr 3, Polonez As-dur op. 53. Start: 
17 października, godz. 2. Miejsce: 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego, pl. Jana Pawła II 2, 
Pruszków. Wstęp wolny. (AS)

Piątek, 16 Października 2015

Z głębokim żalem żegnamy
Zmarłego 

dnia 12 października 2015 r.

ŚP. ARKADIUSZA FILIPKA
 Rodzinie i Bliskim

Składamy wyrazy współczucia
Zarząd, pracownicy i działacze MKS Znicz Pruszków

Gaśnicze Volvo dla strażaków
NOWA WIEŚ
W minioną sobotę 
odbyło się uroczyste 
przekazanie wozu 
strażackiego dla OSP 
w Nowej Wsi. Flota 
jednostki powiększyła  
się o samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
marki Volvo. 

– Masa całkowita pojazdu to 32 
tony. Samochód może przewieźć 
15 ton wody oraz 1500 litrów 
środka pianotwórczego. Jest je-
dynym tego typu w Polsce – mó-
wi Katarzyna Stygińska z biura 
promocji Urzędu Gminy w Mi-
chałowicach.

Choć wóz przeszedł już 
chrzest bojowy i brał udział 
w akcjach strażaków z Nowej 
Wsi, to oficjalnie przekazany 
został 10 października. W uro-
czystości udział wzięli włodarze 
okolicznych gmin i starosta po-
wiatu pruszkowskiego. Poczty 
sztandarowe wystawiły sąsied-
nie jednostki OSP i Państwowej 
Straży Pożarnej. Nie zabrakło 

odpowiedniej oprawy i wystę-
pu Orkiestry OSP Nadarzyn.

Przy okazji goście mogli po-
dziwiać odnowioną siedzibę 
strażaków. – Rozbudowa obej-
mowała dobudowanie garażu na 
dodatkowe pojazdy straży, za-
budowę przedsionka powsta-
łego w skutek rozbudowy oraz 
prace związane z połączeniem 
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Dla porównania: po otwarciu w li-
stopadzie 1844 roku pierwszego 
odcinka kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej, debiutancki kurs do 
Pruszkowa trwał tyle samo, czy-
li 26 minut. Drogę powrotną po-
konano w 20 minut. Co więcej, 
linię obsługiwały wówczas opa-
lane drewnem lokomotywy pa-
rowe, które dziś spotkać można 
wyłącznie w muzeum. Po prawie 
171 latach od tego wydarzenia 
i kosztownej modernizacji wiel-
kim osiągnięciem będzie wyrów-
nanie tego czasu. O ile oczywiście 
nie pojawią się dobrze znane pa-
sażerom opóźnienia. 

Kiedy inwestycja na trasie 
Warszawa-Skierniewice dobie-
gnie finału? – Modernizacja zo-
stanie zakończona w listopadzie. 
Całkowity jej koszt to ponad 2,2 
mld zł. PLK na całej długości tra-
sy przygotowały infrastrukturę 
dalekobieżną dla prędkości 160 
km/h. Czasy przejazdów pomię-
dzy stacjami Warszawa Zachod-
nia i Pruszków kształtowały się do 
tej pory, w zależności od pory dnia 
i ilości przystanków pośrednich, na 
konkurencyjnym poziomie 17-24 
minut i te wartości zostaną utrzy-
mane – twierdzi Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK. 
– Pomiędzy stacjami Warszawa 
Zachodnia i Grodzisk Mazowiecki 
pociągi jeździły w czasie 17-39 mi-
nut i tu również sytuacja nie ule-
gnie zmianie – dodaje. 

taborem, osobowymi 45WE Im-
puls, Wiedenka wagonami pię-
trowymi – wyjaśnia Katarzyna 
Łukasik z biura prasowego Kolei 
Mazowieckich. – Czas przejazdu 
Warszawa Wschodnia-Skiernie-
wice ulegnie skróceniu o ok.10 
minut. Zasadniczo liczba połą-
czeń wraca do tej sprzed remon-
tu, czyli pięciu połączeń w godzinie 
szczytowej do i z Grodziska Mazo-
wieckiego i dwóch połączeń w go-
dzinach pozaszczytowych. Należy 
jednak nadmienić, iż w 2016 ro-
ku PKP PLK planuje moderniza-
cję linii podmiejskiej na odcinku 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki, co będzie wiązało 
się z utrudnieniami w ruchu po-
ciągów – dodaje. 

Ten docelowy rozkład jazdy 
zacznie obowiązywać w grudniu. 

Poprawę mają odczuć pasażero-
wie pociągów do Łodzi. – Znacz-
nemu skróceniu ulegną natomiast 
podróże pomiędzy Warszawą Cen-
tralną a Łodzią. Najszybsze pocią-
gi, które po drodze zatrzymają 
się tylko na jednej stacji pośred-
niej, pokonają ten dystans w cza-
sie poniżej 70 minut. Oczywiście 
nie chodzi tylko o szybkość, lecz 
również o sprawność, bezpieczeń-
stwo trasy oraz komfort pasażerów, 
zarówno na peronach, jak i pod-
czas podróży – zapewnia przed-
stawiciel PKP PLK.

A co z pociągami podmiejskimi? 
– Nowy rozkład jazdy Kolei Ma-
zowieckich edycji 2015/2016 jest 
zbliżony do obecnego. Nie plano-
waliśmy żadnych rewolucyjnych 

Koleją nie szybciej niż 170 lat temu
Remont linii Warszawa-Skierniewice nie sprawi, że podróż będzie trwała krócej

Dokończenie ze str. 1

 Kiedyś linię obsługiwały lokomotywy parowe. I jak się 
okazuje nie jechały wolno...

Natomiast w okresie od 18 paź-
dziernika do 12 grudnia pociągi 
KM i SKM pojadą tak, aby umożli-
wić wymianę szyn między stacjami 
Warszawa Wschodnia i Zachodnia. 
Część połączeń zostanie skróco-
na, a ruch po linii średnicowej bę-
dzie odbywał się po jednym torze.

Na trwałą poprawę sytuacji pa-
sażerowie będą musieli poczekać 
do momentu przeprowadzenia 
modernizacji szlaku 447, czyli 
właśnie nitki podmiejskiej. Pra-
ce mają ruszyć w drugiej połowie 
przyszłego roku. Obejmą przebu-
dowę nie tylko torowiska, peronów 
i dworców, ale także... podziemne-
go przejścia na stacji PKP w Prusz-
kowie. Tego samego, które dopiero 
co otwarto. Chodzi o obniżenie za-
bytkowej części tunelu od strony 
ulicy Sienkiewicza. 

Przejście otwarte, choć nieodebrane
GRODZISK MAZOWIECKI
Podziemne przejście 
dla pieszych na dworcu 
PKP w Grodzisku jest 
dostępne, mimo że obiekt 
czeka jeszcze na oficjalne 
odebranie. Dlaczego 
więc pruszkowski tunel, 
choć gotowy, musiał 
przez trzy miesiące 
być zamknięty?

Perypetii z kolejowymi inwe-
stycjami ciąg dalszy. Tym ra-
zem pretekstem stało się przejście 
podziemne na stacji w Grodzisku. 
Mieszkańcy od miesięcy z nie-
go korzystają, mimo że obiekt 
nie został jeszcze formalnie ode-
brany. – W tym miesiącu zakoń-
czymy prace na całym odcinku 
pomiędzy Żyrardowem a Gro-
dziskiem. Obecnie kompletu-
jemy dokumenty wymagane 
do przeprowadzenia kontroli 
i dopuszczenia zmodernizowa-
nych torów i obiektów do użytku 
przez Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego – wyja-
śnia Łukasz Kwasiborski z biura 
prasowego PKP PLK. I dodaje: – 
W ciągu dwóch tygodni złożymy 

wszystkie dokumenty do WINB 
i będziemy oczekiwać na możli-
wie jak najszybsze sfinalizowa-
nie procedur. Wszystkie obiekty 
inżynieryjne, torowe i trakcyjne 
zostaną przez WINB skontrolo-
wane i dopuszczone do użytku 
na podstawie jednego złożone-
go przez nas wniosku.

Dlaczego mieszkańcy Grodzi-
ska z przejścia mogą korzystać, 

udostępniono go dopiero pod ko-
niec września. Jak twierdzą ko-
lejarze, przyczyną było właśnie 
oczekiwanie na stosowne doku-
menty z nadzoru budowlanego.

– Przejście podziemne (w 
Grodzisku – przyp. red.) jest 
już od pewnego czasu gotowe 
i spełnia wszelkie wymogi bez-
pieczeństwa, dlatego też, mając 
na uwadze komfort pasażerów 
i mieszkańców, otworzyliśmy je 
jeszcze przed oficjalnym termi-
nem. W Pruszkowie sytuacja wy-
glądała nieco inaczej. Niemal do 

Dlaczego 
mieszkańcy 
Grodziska z przejścia 
mogą korzystać, 
a takiej możliwości 
nie dostali wcześniej 
na swoim dworcu 
pruszkowianie?
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a takiej możliwości nie dosta-
li wcześniej na swoim dworcu 
pruszkowianie? Tam tunel go-
towy był już w czerwcu, jednak 

samego otwarcia przejścia prowa-
dzone były w nim drobne prace 
wykończeniowe, które uniemoż-
liwiały otwarcie obiektu – tłuma-
czy Kwasiborski.

Przypomnijmy zatem, co kole-
jarze twierdzili jeszcze w czerw-
cu. – Przejście w Pruszkowie jest 
już wykończone, prowadzimy 
montaż wind. Zakończenie prac 
pozwoli złożyć w nadzorze bu-
dowlanym wniosek o pozwolenie 
na użytkowanie – mówił wówczas 
Maciej Dutkiewicz z biura pra-
sowego PKP PLK.  (EL) 
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Kandydatów do parlamentu
zapraszamy do współpracy

WYBORY
Wybory parlamentarne  
już 25 października. 
Znamy nazwiska 
kandydatów z naszego 
regionu. Zachęcamy  
ich do korzystania 
z łamów Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl.

Swoich reprezentantów 
mieszkańcy wskażą na jed-
nej spośród ośmiu list, które 
zarejestrowano w Państwowej 
Komisji Wyborczej. O man-
daty poselskie i senatorskie 
ubiegać się będą Zjednoczo-
na Lewica, Komitet Kukiz'15, 
Partia Razem, Prawo i Spra-
wiedliwość, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, KORWiN, 

Platforma Obywatelska oraz 
Nowoczesna Ryszarda Petru. 

W całym kraju wybra-
nych zostanie 460 posłów 
oraz 100 senatorów. Powia-
ty pruszkowski i grodziski 
stanowią część okręgu obej-
mującego podwarszawskie po-
wiaty i miejscowości. Z tego 
terenu do Sejmu dostanie się  
12 osób. Wybierzemy też jed-
nego senatora. Jakie kandy-
daci mają propozycje dla 
mieszkańców? Które proble-
my lokalne są dla nich istotne? 
Kandydatów do parlamentu 
zapraszamy do korzystania z na- 
szych łamów. 

Szczegóły w biurze rekla-
my pod nr. tel. (22) 758 77 88,  
wew. 21.   (Red.)

nowych i istniejących połaci 
dachowych w miejscu styku. 
Przed rozbudową garażu po-
wierzchnia wynosiła 80 mkw. 
Teraz zwiększyła się o ponad 
225 mkw. Powstały trzy boksy 
garażowe – wyjaśnia przedsta-
wicielka gminy Michałowice.

Po części oficjalnej mieszkań-
cy wzięli udział w strażackim 
pikniku. Czekała na nich m.in. 
tradycyjna grochówka.  (EL) 

Nowy wóz oficjalnie 
został przekazany  
10 października

zmian. Na linii KM1, Warszawa- 
Skierniewice wszystkie pociągi 
do i ze Skierniewic (oprócz jednej 
pary) będą obsługiwane nowym 

Po otwarciu  
w listopadzie 1844 r. 
pierwszego odcinka 
kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej, 
debiutancki kurs  
do Pruszkowa  
trwał 26 minut    
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RASZYN
Włodarze z raszyńskiego magi-
stratu ogłosili przetarg na utrzy-
manie dróg gminnych w sezonie 
zimowym. Wybrany w przetargu 
wykonawca do kwietnia 2016 roku 
będzie musiał zadbać o odśnieża-
nie ulic, usuwanie śliskości i oczysz-
czanie dróg z mieszanek kruszywa 

pozostałych po zwalczaniu zimo-
wych następstw.  Drogi podzielono 
pod względem kolejności odśnie-
żania. Priorytetem będzie niemal 
33 kilometrów dróg zaliczonych do 
pierwszej grupy, w drugiej i trzeciej 
chodzi o niemal 28 kilometrów. Bę-
dą one poddawane płużeniu oraz 

Choć do zimy jeszcze trochę czasu
już myślą o odśnieżaniu dróg 

posypywane solą drogową, mie-
szanką piaskowo-solną lub tylko 
piaskową. Raszyńscy włodarze wy-
magają, aby nawierzchnia drogi po 
zastosowaniu soli była czarno-mo-
kra bądź najlepiej czarno-sucha 
w czasie dwóch godzin po ustaniu 
śnieżnych opadów. (SD)

EWELINA 
LATOSEK

RASZYN
Wciąż nie wiadomo jaki 
los czeka zabytkowy 
kompleks budynków 
dawnego zajazdu 
Austeria w Raszynie. 
Plan rewitalizacji 
obiektu nie jest 
jeszcze gotowy. 

Austeria to jeden z najbar-
dziej charakterystycz-
nych punktów na mapie 

Raszyna. Zabytkowe zabudowa-
nia pochodzą z drugiej połowy 
XVIII wieku. W skład komplek-
su poza budynkiem głównym 
wchodzą poczta, stajnia, wozow-
nia i dziedziniec z widokiem na 
rezerwat Stawów Raszyńskich. 
Kłopot w tym, że od wielu lat za-
jazd przypomina ruinę. Podejść 
do zagospodarowania obiektu 
było kilka, niestety wszystkie po-
zostały w sferze planów. 

Kolejną w ciągu ostatnich 
lat próbę opracowania pomy-
słu na Austerię władze Raszy-
na podjęły w maju tego roku. 
Przez miesiąc trwały konsulta-
cje społeczne kierunków rozwoju 
gminy, w tym zabytkowego kom-
pleksu. Na ich podstawie miał 
powstać dokument „Aktuali-
zacja strategii rozwoju Gmi-
ny Raszyn wraz z elementami 

zajazd, ale także na pieniądze. – 
Mamy za sobą spotkania z in-
westorami, którzy przedstawili 
swoje koncepcje. Niektóre bar-
dzo ciekawe. Kłopotem jest po-
zyskanie fi nansowania. Gmina 
sama nie jest w stanie tych prac 

Austeria wciąż czeka na decyzję
Plan rewitalizacji zabytkowego obiektu w Raszynie nie jest jeszcze gotowy

rolę komercyjną. Ale konkret-
nych propozycji wciąż brak. An-
drzej Zaręba: – Chciałbym, żeby 
było to miejsce żywe, tętniące 
energią, spełniające społeczne 
oczekiwania, jednak na prze-
szkodzie stoją pieniądze. 

Zagospodarowanie zabytko-
wych budynków to zatem pieśń 
przyszłości. Tymczasem zbliża 
się zima i pojawiają się o pytania 
o przygotowanie kompleksu na 
trudne warunki pogodowe. – Nie 
ma powodów do obaw. Austeria 
została dobrze zabezpieczona ja-
kiś czas temu przez wykonanie 
m.in. hydroizolacji – zapewnia 
wójt Raszyna. 

 – Chciałbym, żeby 
było to miejsce żywe, 
tętniące energią, 
spełniające społeczne 
oczekiwania – mówi 
wójt Raszyna 

przeprowadzić, bo pochłonęło-
by to roczny budżet przeznaczo-
ny na inwestycje. Rewitalizację 
najlepiej byłoby przeprowadzić 
w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego – mówi wójt Ra-
szyna. I dodaje: – Niestety nie ma 
obecnie żadnego projektu, ani 
zapowiedzi projektu pod który 
można by podciągnąć Austerię 
i w ten sposób pozyskać na jej 
cel pieniądze.

Władze gminy chciałyby, aby 
część kompleksu przeznaczo-
na była m.in. na potrzeby miesz-
kańców, wystawy czy siedzibę 
ośrodka pomocy społecznej. 
Mniejsze budynki spełniałyby 

lokalnego programu rewitali-
zacji zabytków – Austerii”. 

Od tamtego momentu minę-
ło prawie pół roku, a opraco-
wanie nie jest jeszcze gotowe. 
Co się stało? – Jesteśmy na 
etapie podejmowania decyzji 
o odstąpieniu od umowy z fir-
mą, która miała przygotować 
dokument. Praca nie spełniła 
naszych oczekiwań, przekro-
czone zostały wszelkie termi-
ny – wyjaśnia Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna. 

 Sama Austeria musi pocze-
kać nie tylko na decyzję w jaki 
sposób wykorzystać zabytkowy 

OGOSZENIE

Ostatnie mieszkania
 4999zł/m2

tel. 22 729 03 13

REKLAMA

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

REKLAMA

OGOSZENIE
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 Austeria to jeden z najbardziej charakterystycznych 
punktów na mapie Raszyna
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PRUSZKÓW
W pruszkowskim kościele św. Kazi-
mierza można będzie zobaczyć spek-
takl „Brat naszego Boga” oparty na 
motywach dramatu Karola Wojtyły. 
Przedstawienie zaprezentuje Teatr 
Maska pod kierunkiem instruktora te-
atralnego Marzeny Kozłowskiej. „Brat 
naszego Boga”, dramat powstały 

w latach 1944 – 1950,  to uniwersalna 
opowieść o artyście malarzu, który 
porzucił sztukę by pomagać chorym 
i nędzarzom. Chciał naprawiać świat 
przez miłość i przywrócenie godności 
drugiemu człowiekowi. Sztuka zosta-
ła zainspirowana postacią żyjącego 
na przełomie XIX i XX wieku Adama 

Chmielowskiego. Przypomnijmy 
też, że na podstawie dramatu  
Karola Wojtyły powstał film  
wyreżyserowany przez Krzysztofa 
Zanussiego. Start spektaklu:  
sobota, 24 października, godz. 19. 
Kościół św. Kazimierza w Pruszko-
wie, ul. Kraszewskiego 15. (EL)

Teatr Maska pokaże spektakl
„Brat naszego Boga” 
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To jednak nie koniec opinii. Goś- 
cie targów szukali głównie miesz- 
kań na terenie Pruszkowa i Gro-
dziska Mazowieckiego. Nie ozna- 
cza to jednak, że inwestycje w in- 
nych częściach naszego regio-
nu nie cieszyły się zainteresowa-
niem. Stoisko Projekt Komorów 
(Osiedle Między Kwiatami) od-
wiedziło wielu gości. – Zainte-
resowanie naszą inwestycją było 
większe niż na poprzedniej edycji 
targów. Jeśli uda nam się sprze- 
dać choć jeden lokal będziemy 
zadowoleni. O efektach przeko-
namy się w najbliższych tygo-
dniach. Podobnie wypowiada 
się Monika Fedio z Moderndom 
(Biskupicka6): – Dość dużo osób 
było zainteresowanych naszą in-
westycją. Czekamy na umowy. 

Na targach była również stre-
fa wnętrz. Goście znaleźli tu sto-
iska z meblami, artykułami do 
wykończenia wnętrz, roletami 
czy wyposażeniem łazienek. Nie 
zabrakło też pomocnych projek-
tantów oraz firm zajmujących 
się zarówno projektowaniem 
jak i kompleksowym wykań-
czaniem mieszkań.

Goście targów byli bardzo zain-
teresowani stoiskiem niezależnego 
doradcy finansowego. – Głównie 
pytano o program Mieszkanie dla 
Młodych, który niestety w Prusz-
kowie i okolicach nie jest dostępny. 

A jak imprezę ocenili sami go-
ście? – Mamy już wybrane mieszka-
nie, ale mimo wszystko chcieliśmy 
sprawdzić oferty innych dewelo-
perów. Chętnie sprawdzimy strefę 
wnetrz. Może coś nas zainspiruje  
– mówiła Aleksandra, która na tar-
gach pojawiła się z narzeczonym. In-
ny gość również pochwalił się swoim 
wyborem. Tomasz: – Znalazłem 
bardzo kusząca ofertę w Brwino-
wie. Choć dogodniejszy byłby dla 
mnie zakup mieszkania w Prusz-
kowie, to inwestycja przy Pszczeliń-
skiej przemawia do mnie... ceną. A to 
bardzo istotne, bo za to co mi zosta-
nie umebluję mieszkanie. Targi to 
fajne miejsce, bo zamiast jeździć od 
budowy do budowy wszystko mo-
gę porównać w jednym miejscu.  
Zajeło mi to zaledwie dwie godziny. 

– Pierwszą edycję targów zor-
ganizowaliśmy blisko cztery lata 
temu. Przez lata intensywnie pro-
mowaliśmy ją w regionie, przez co 
główną grupą odwiedzających byli 
mieszkańcy powiatów pruszkow-
skiego, grodziskiego i warszaw-
skiego zachodniego. Sukcesywnie 
staramy się uatrakcyjniać ofertę 
targową poprzez zapraszanie do 
współpracy nowych wystawców – 
mówi Maciej Skoczylas, dyrektor 
zarządzający Grupy Wpr Media, 
organizatora targów. 

Jeśli tym razem nie udało się 
komuś odwiedzić Targów Nie-
ruchomości i Wnętrz nic stra- 
conego! Zapraszamy na kolej- 
ną edycję.  (AS) 

Goście zainteresowani byli kre-
dytami do 200 tys. zł na zakup 
mieszkania. Wielu podkreślalo, 
że wymagany wkład własny, któ-
ry od przyszłego roku jest wyższy 
i wyniesie 15 proc. nie jest dla nich 
problemem. Ogólnie jestem za-
dowolony z frekwencji – mó-
wi Tomasz Orzeł, który udzielał 
wyczerpujących odpowiedzi 
na pytania związane z kredyta-
mi mieszkaniowymi.

Targową „nowością” było sto-
isko partnera motoryzacyjnego 
targów POL-MOT Auto Dealer 
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Peugeot, na którym prezentowa-
ny był nowy samochód tej marki. 
– Cieszy nas fakt, że przyciągnę-
liśmy zainteresowanie nowym 
produktem jakim jest Peugeot 
308 zaprezentowanym w no-
wej gamie kolorystcznej. Auto 
budziło duże zainterezowanie 
– podkreśla Angelika Jesionek, 
przedstawicielka dealera.

Goście targów 
szukali głównie 
mieszkań na 
terenie Pruszkowa 
i Grodziska 
Mazowieckiego

Gmina chce 
przejąć parking 
BRWINÓW
Gmina Brwinów chce 
zarządzać parkingiem 
należącym do Kolei 
Mazowieckich. 
Jest pomysł jak 
bezpłatnie udostępnić 
mieszkańcom ten teren.

Kilka lat temu Koleje Ma-
zowieckie wybudowały par-
king „parkuj i jedź” na działce 
kolejowej przy ul. Grodzi-
skiej w Brwinowie. Chodzi-
ło o to, aby pasażerowie KM 
tam przyjeżdżali i zostawia-
li pojazdy, a następnie korzy-
stali z pociągów. Jednak ten 
pomysł nie do końca się udał, 
zapewne też z tego powodu, że 
parking jest płatny. Korzysta 
z niego niewielu.

Władze Brwinowa mają 
sposób na zmianę tej sytuacji. – 
Miejsce to mieści ok. 50 samo-
chodów, a prawie nikt z niego 
nie korzysta. Parking jest do-
zorowany od godz. 5 do 23. Nie 
oznacza to, że jest strzeżony. 
Z powodu zatrudnienia osób 
pilnujących tego terenu rocz-
ne koszty utrzymania wynoszą 

Wiejska w nowej odsłonie
OTRĘBUSY
Na ulicy Wiejskiej 
w Otrębusach pojawiło 
się oznakowanie 
pionowe i poziome. 
Remont drogi dobiegł 
finału. 

W sierpniu wykonawca przystą-
pił do naprawy ulic Wiejskiej, 
Przejazdowej oraz Bukowej. 
Kierowcy nie mogli korzy-
stać z popularnego skrótu do 
Podkowy Leśnej. Rozebrano 
chodnik, zerwano starą na-
wierzchnię. Mieszkańcy co do 
remontu byli pełni optymizmu, 
ale z czasem pojawiły się obawy. 
Wiejską rozkopano, a na placu 
budowy próżno było kogokol-
wiek szukać... Okazało się, że 
przerwa była spowodowana 
urlopem pracowników.

Jednak inwestycję udało się 
zrealizować. Już we wrześniu 
widoczne były pierwsze efekty. 
– Droga zrobiona jest na gład-
ko, rozwiązana została kwestia 
z odwodnieniem – mówił nam 
wtedy Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. W ostatnich 
dniach na Wiejskiej pojawiło się 
oznakowanie pionowe i poziome.

Tym samym remont się za-
kończył, a kierowcy i piesi mogą 
korzystać z ulicy w nowej od-
słonie. Ile pieniędzy łącznie 
przeznaczono na modernizację 
Wiejskiej, Przejazdowej i Bu-
kowej? Burmistrz Kosiński: – 
Ta inwestycja była podzielona. 
W tej części, która była reali-
zowana teraz, czyli ul. Wiejska, 
Przejazdowa oraz cała Buko-
wa razem ze skrzyżowaniami 

wyniesionymi kosztowała 2 
mln 200 tys. zł. Na Przejazdo-
wej i Wiejskiej robiliśmy jeszcze 
odwodnienie. Teraz wygląda to 
tak, jak powinno być.

Rozwiązania zastosowane na 
Wiejskiej budzą jednak u niektó-
rych wątpliwości. Słychać głosy, 
że odległość drzew od krawęż-
ników jest nieodpowiednia. 
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– Mamy zabezpieczone drzewa, 
a także zapewniono bezpieczeń-
stwo pieszych. Niektóre osoby 
podważały, że zostały złamane 
przepisy, ale najbliższe drzewo 
odsunięte jest od krawężnika 
o 90 centymetrów. Z kolei prze-
pisy wskazując na minimalną od-
ległość mówią o 50 cm. Wiem, że 
ta droga jest bezpieczna – twier-
dzi Kosiński.  (JM) 

– Teraz wygląda  
to tak, jak powinno 
– mówi burmistrz 
Kosiński

Wandalom było za jasno...
PRUSZKÓW 
Wandale zniszczyli 
w nocy z 10 na  
11 października nowe 
oświetlenie w przejściu 
pod torami PKP 
przy Czarnej Drodze 
w Pruszkowie. 

Schwytanie sprawców mimo 
znajdującego się na miejscu mo-
nitoringu nie będzie zapewne 
łatwe. – Niestety, wszystko co 
tam zaistniało, działo się poza 
zasięgiem kamer. Jakby tego by-
ło mało, w tym czasie nastąpiło 
wyłączenie prądu. W związku 
z tym ustalenie sprawców nie 
będzie takie proste – mówi 

Włodzimierz Majchrzak, ko-
mendant pruszkowskiej Stra-
ży Miejskiej.

Przejście wpisuje się w in-
frastrukturę kolejową. Więc to 
PKP PLK muszą przeprowa-
dzić naprawę. – Jeżeli oświe-
tlenie zostało zniszczone to 
będzie naprawione. Póki co 
trudno mówić o szczegółach 
ponieważ nie wiemy o jakiej 
skali zniszczeń mówimy – po- 
wiedział Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP PLK.

Piesza przeprawa pod tora-
mi kolejowymi jest jedną z waż-
niejszych w Pruszkowie, łączy 
(blisko centrum) dwie stro- 
ny miasta.  (SD) 
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około 80 tys. zł. Obiekt znaj-
duje się w takim miejscu, że 
szkoda aby się marnował. 
W związku z tym chcemy prze-
jąć ten parking jednak pono-
sząc tylko koszty utrzymania 
bez zatrudnienia wcześniej wy-
mienionych osób – mówi Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. I dodaje: – Miesz-
kańcy naszej gminy będą mogli 
korzystać z niego bezpłatnie.

Mimo, iż parking należy 
do Kolei Mazowieckich (po-
nieważ go wybudowały) to 
formalnie koszty jego utrzy-
mania ponosi marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego. 
Burmistrz Kosiński: – Radni 
podjęli uchwałę, która trafi do 
Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego. Mamy nadzieję, że 
najpóźniej do końca listopada 
podpiszemy z nimi umowę i od 
pierwszego stycznia przejmie-
my ten parking.  (SD) 

Parking mieści  
około 50  
samochodów,  
a prawie nikt z niego 
nie korzysta

Dokończenie ze str. 1

Imprezę w pruszkowskiej Hali Znicz odwiedziło wielu gości

WPR Targi Nieruchomości  
i Wnętrz  znów sukcesem
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PRACA, nie obietnice
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Szanowni Państwo,
Przyjęłam propozycję kandydowania do Sejmu RP, ponieważ 
pragnę zmieniać Naszą Ojczyznę w kraj szanujący Obywateli, 
zapewniający wszystkim bezpieczeństwo i dobrą przyszłość.
Od grudnia 2014 r. jestem etatowym Członkiem Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego. Mam wieloletnie doświadczenie 
zawodowe jako inżynier budownictwa, a także w pracy
w samorządzie terytorialnym jako radna Powiatu Pruszkow-
skiego. Chcę to wykorzystać, by z pełną determinacją i zaanga-
żowaniem służyć Polsce, bo Polskość to normalność!

Nasz Kraj zasługuje na dobrą zmianę!

Borodzicz

nr 11  Ewa Zofia Borodzicz
okręg podwarszawski – powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, 

pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.

25 października proszê o Pañstwa g³os!

Nowa placówka medyczna w okolicach Pruszkowa 
Klinika Osobistej 
Rehabilitacji PROMOTUS 
to zespół specjalistów 
z różnych dziedzin, 
oferujący kompleksową, 
nowoczesną opiekę na 
najwyższym poziomie. 

D ysponujemy najnowszym 
sprzętem treningowym i re-
habilitacyjnym. Pracujemy 

w doświadczonym zespole wykwa-
lifi kowanych specjalistów z zakresu 
medycyny, rehabilitacji i treningu. 
Wieloletnie doświadczenie zdoby-
waliśmy w najlepszych prywatnych 
placówkach medycznych w kraju. 
Tworzymy zespół, który ściśle ze so-
bą współpracuje dla dobra pacjentów.

Nasza oferta skierowana jest do 
szerokiej grupy wiekowej. Leczy-
my dzieci, młodzież, dorosłych, oso-
by w starszym wieku i ludzi podczas 
uciążliwych okresów ich życia – po 
operacjach i urazach ortopedycznych.

Specjalizujemy się w skutecznym 
przywracaniu utraconych funkcji 
układu ruchu, terapii schorzeń, dys-
funkcji i bólów kręgosłupa oraz sta-
wów obwodowych, w rehabilitacji 
sportowej, pourazowej - przed i po-
operacyjnej. Zajmujemy się szeroko 

pojętą profi laktyką w formie progra-
mów rehabilitacyjno-treningowych 
dla przyszłych mam.

Prowadzimy profi laktykę i korek-
cję wad postawy dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, a także fi zjotera-
pię wad zgryzu, aparatu żucia i stawów 
skroniowo-żuchwowych oraz autor-
ską rehabilitację przed i po zabiegach 
czaszkowych. Podnosimy w ten spo-
sób istotnie efektywność leczenia 
ortodontycznego i ortognatycznego.

Pomagamy zarówno zawodnikom 
na poziomie olimpijskim, wyczyno-
wym, umożliwiając im osiągnięcie 
najwyższej formy, ale też amatorom 
wszystkich dyscyplin sportowych 

np. narciarstwa i osobom pragną-
cym rozpocząć przygodę ze zdro-
wym trybem życia. 

Proponujemy kompleksową ob-
sługę w jednym miejscu. Pomożemy 
Ci zrealizować Twoje cele, optyma-
lizując trening, żywienie i dbając 
o profi laktykę urazów, a także le-
cząc te już nabyte. 

Wszystko to dopasujemy do Twoich 
obecnych możliwości, predyspozycji 
i czasu, którym dysponujesz.

Po ponad dziesięciu latach wspól-
nej pracy na rynku warszawskim, 
otworzyliśmy miejsce, w którym po-
magamy w powrocie do zdrowia
i aktywności.  

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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GRODZISK MAZOWIECKI
Trwa budowa stacji uzdatniania wo-
dy w Kaskach (powiat grodziski). 
Z przygotowanych wcześniej fun-
damentów „wyrosła” główna bryła 
budynku. Położono dach i zamon-
towano okna. Obecnie prowadzone 
są roboty przy ocieplaniu budyn-
ku oraz tynkowaniu wewnętrznej 

strony ścian. Kiedy te prace zostaną 
wykonane będzie można rozprowa-
dzić instalację elektryczną. Umoż-
liwi to montaż zbiorników, pomp 
i urządzeń sterujących całym sys-
temem. W sierpniu na terenie in-
westycji pojawiły się dwa zbiorniki 
retencyjne. Każdy z nich pomieści 

Budowa stacji uzdatniania 
wody coraz bliżej fi nału

100 m sześciennych wody. Zbiorniki 
czekają na podłączenie do instalacji 
uzdatniającej. Kiedy całość będzie 
gotowa wydajność systemu wynie-
sie 40 metrów sześciennych wody 
na godzinę. Według założeń, budowa 
stacji uzdatniania wody ma się za-
kończyć pod koniec listopada. (SD)
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Kierowcy jadą nie patrząc 
na ustawione znaki?
PRUSZKÓW
W rejonie 
al. Niepodległości 
oraz ul. Drzymały 
w Pruszkowie trwa 
budowa miejsc 
parkingowych. 
W związku z tym 
zmieniono organizację 
ruchu. Problem 
w tym, że nie wszyscy 
kierowcy się do 
niej dostosowują.

Przy budynku starostwa no-
torycznie brakuje miejsc 
parkingowych. Trudno się 
temu dziwić, gdyż w pobli-
żu znajdują się również Nie-
publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, pasaż handlo-
wy, wiele zabudowań. Prusz-
kowscy włodarze postanowili 
więc zmodernizować odcin-
ki al. Niepodległości oraz ul. 
Drzymały tak, aby miejsc par-
kingowych przybyło. Na okres 
prac wprowadzono tymczaso-
wą organizację ruchu.

I tu pojawia się kłopot. 
Wielu zmotoryzowanych nie 
zwraca uwagi na znaki piono-
we, jadą łamiąc przepisy ru-
chu drogowego. Z tą sprawą 
już niejednokrotnie zgłasza-
li się do nas czytelnicy. – Na 
ulicy Drzymały po zmianie 
organizacji ruchu dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji. 
Kierowcy nie patrzą na zna-
ki tylko jadą pod prąd w ulicę 
jednokierunkową. Tak samo 
zachowują się na al. Niepod-
ległości. Stoi tam znak nakaz 
skrętu w prawo (w ul. Drzy-
mały) natomiast kierow-
cy śmiało jadą prosto. Czy 
zmiany pojawią się dopiero 
jak dojdzie tam do wypadku? 
– czytamy w mailu wysłanym 
na adres kontakt@wpr24.pl.

Zapytaliśmy, w czyjej gestii 
jest opracowanie organizacji 
ruchu na okres robót. – Cza-
sowa organizacja ruchu to za-
danie wykonawcy, oczywiście 
za naszą zgodą. Mieliśmy po-
czątkowo inne rozwiązanie. 
Chcieliśmy wyłączyć jedną 
część al. Niepodległości i z 
drugiego odcinka zrobić uli-
cę dwukierunkową. Ale po 
konsultacjach ze starostwem 

doszliśmy do wniosku, że by-
łoby to dużo bardziej niebez-
pieczne. W związku z tym 
obecny układ jest jedynym 
możliwym, najmniej inge-
rującym – mówi Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicz-
nej Urzędu Miasta.

Docelowo ul. Drzymały bę-
dzie jednokierunkowa. Jed-
nak w odwrotnym kierunku 
niż ma to miejsce obecnie. 
Kierowcy więc przywykną 
do tymczasowej organizacji 
ruchu, a następnie będą mu-
sieli się od niej odzwyczaić... 

Elżbieta Korach: – Kiedy 
wprowadza się zmianę or-
ganizacji ruchu zawsze jest 
problem zanim kierowcy się 
przyzwyczają. Rzeczywiście 
jest to chwilowo mylące, bo 
w przyszłości ulica Drzymały 
będzie jednokierunkowa, lecz 
w kierunku przeciwnym niż 
obecnie. Było to jedyne moż-
liwe rozwiązanie, potrwa ono 
dwa lub trzy tygodnie. Mam 
nadzieję, że kierowcy nie zdą-
żą się do niego przyzwyczaić.

Miasto ma jednak pomysł 
jak okiełznać sytuację gdy 
wykonawca skończy prace. 
– Po zakończeniu przebudo-
wy i wdrożeniu docelowej 
organizacji ruchu na po-
czątku mamy przewidziane 
ustawienie znaków informa-
cyjnych o wprowadzonych 
zmianach – twierdzi Elżbie-
ta Korach.  (SD) 

– Kiedy 
wprowadza się 
zmianę organizacji 
ruchu zawsze jest 
problem zanim 
kierowcy się 
przyzwyczają 
– mówi Elżbieta 
Korach
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REGION
Wracamy do sprawy 
linii 400 kV w naszym 
regionie. Forum dialogu 
społecznego powołane 
przy sejmiku województwa 
zaproponowało pięć 
propozycji przebiegu 
inwestycji. 

P rzypomnijmy. Chodzi o nit-
kę, która ma połączyć elek-
trownię w Kozienicach 

z Ołtarzewem. Jej lokalizacja 
budzi duży sprzeciw w podgro-
dziskich miejscowościach, bo to 
właśnie tam początkowo planowa-
no budowę ponad 70 metrowych 
słupów wysokiego napięcia. Jako 
pierwsi na początku tego roku za-
protestowali mieszkańcy Jaktoro-
wa i Żabiej Woli. Niedługo potem 
dołączyły kolejne podgrodziskie 
miejscowości i samo miasto. 

Opór mieszkańców okazał się 
skuteczny, a sprawa trafi ła z po-
wrotem do sejmiku Mazowsza, 
który w 2013 roku realizację in-
westycji wpisał do Wojewódz-
kiego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dokument ma 
zostać zmieniony w porozu-
mieniu ze wszystkimi zainte-
resowanymi stronami. Właśnie 
do wypracowania kompromisu 
powstało forum dialogu społecz-
nego, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele inwestora, czy-
li Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych, radni województwa, 
stowarzyszenia lokalne oraz sa-
mi mieszkańcy.

dzi o sam proces uchwalania 
zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, to jest on 
długotrwały.  Na tyle, że my nie 
możemy czekać z podjęciem ko-
lejnych prac do momentu jego 
uchwalenia, bo wtedy nie ma 
szans, żebyśmy zdążyli z budo-
wą linii energetycznej, tak żeby 
zapewnić Warszawie prąd – mó-
wił podczas ostatniego spotka-
nia Forum Krzysztof Szymański 
z Agencji Promocji Inwestycji, 
która na zlecenie PSE obsługu-
je przedsięwzięcie.

Wspomniana ustawa daje in-
westorowi możliwość realizacji 
swoich zamierzeń mimo sprze-
ciwu społecznego. Ten jednak 
deklaruje, że z niej nie skorzy-
sta. – Chcielibyśmy podkreślić 
i zapewnić, że prace, które będą 

Nowe propozycje przebiegu linii 400 kV
Dalszy ciąg sprawy oprotestowanej linii energetycznej Kozienice – Ołtarzew

Po pierwszych 
dwóch spotkaniach 
forum dialogu 
społecznego 
wiadomo już, że na 
stoliku pozostało 
pięć wariantów 

Po pierwszych dwóch spo-
tkaniach tego gremium wiado-
mo już, że na stoliku pozostało 
pięć wariantów. W tym ten naj-
bardziej oprotestowany. Cho-
dzi o przebieg zbliżony do tego, 
który zapisano w planie zagospo-
darowania przestrzennego woje-
wództwa. Pozostałe propozycje 
to modyfi kacja wspomnianej tra-
sy z uwzględnieniem odsunięcia 
od terenów mieszkalnych, tzw. 
historyczna wersja z wykorzy-
staniem linii 220 kV Kozieni-
ce-Mory-Piaseczno-Ołtarzew, 
przebieg wzdłuż autostrady A2 
i drogi krajowej nr 50 oraz DK 50 

prowadzone przez nas, prace już 
projektowe, będą dotyczyły jedy-
nie tego wariantu, który zostanie 
tutaj wspólnie wypracowany – 
podkreślił Szymański. 

Czy to oznacza, że najbardziej 
oprotestowany przebieg trasy, ten 
który wpisano do wojewódzkie-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego także może zostać 
zrealizowany? – Powrót do planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go, z tych względów społecznych 
jest niemożliwy – zapewnił przed-
stawiciel API. 

Całość prac forum dialogu 
społecznego można śledzić na 
stronie internetowej forumdialo-
gu.mazovia.pl. Dostępne są tam 
protokoły z posiedzeń gremium, 
ofi cjalne pisma ze stanowiskami 
gmin oraz mapy. 

i istniejącej linii wysokiego napię-
cia Rogowiec Ołtarzew.

Wiadomo też, że inwestor nie 
będzie czekał na zmianę planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego i prawdopodobnie skorzy-
sta z możliwości, jakie daje tzw. 
specustawa przesyłowa. Pozwa-
la ona na przyspieszenie budowy 
sieci energetycznych o strate-
gicznym znaczeniu. – Jeżeli cho-

Podkowę czeka wiele zadań do wykonania
PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podkowy 
we wrześniu mogli 
składać propozycje do 
budżetu na 2016 rok. 
Lokalny magistrat 
zalano wnioskami. 
Czy miasto stać na 
wszystkie inwestycje?

Dzięki złożonym wnioskom 
włodarze miasta dowiadują się 
więcej o potrzebach Podkowy. 
– Z konkretnych zadań można 
wyczytać trend. Widać z tego, że 
w tym przypadku mówimy o in-
frastrukturze drogowej – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.

Mieszkańcy złożyli 45 wnio-
sków, z których większość doty-
czy dróg. Na liście propozycji na 
czele znajdują się inwestycje ma-
jące na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa na ulicach, modernizację 
nawierzchni, poprawę komfortu 
jazdy. I tak mieszkańcy ul. War-
szawskiej apelują o zainstalowanie 

progów zwalniających, inni chcą, 
aby na ulicach Jaskółczej i Szczy-
glej położono utwardzone na-
wierzchnie. Z kolei w propozycji 
dotyczącej ul. Głównej, Myśliw-
skiej, Jeleniej i Lotniczej pojawiły 
się postulaty dotyczące umiesz-
czenia spowalniaczy oraz znaków 
ograniczenia prędkości.

Drogi dominują w propozycjach 
mieszkańców Podkowy, ale są też 
inne punkty. Pojawił się wnio-
sek o zwiększenie liczby zajęć 

Wszystko rozchodzi się o pie-
niądze. Miasto musi uregulo-
wać inne zobowiązania, ale 
propozycje mieszkańców bę-
dą brane pod uwagę. – Musi-
my mieć obligatoryjnie 2 mln 
zł, jeżeli uda nam się znaleźć 
dodatkowe środki to postara-
my się „upchnąć” te inwestycje 
i poinformować, które będzie-
my realizowali w pierwszej 
kolejności. Jeżeli nie będzie 
środków pojawi się problem 
– mówi  burmistrz.  (JM) 
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aktywność fi zyczna – w propozy-
cjach pojawiła się kwestia budowy 
ścieżek rowerowych oraz zain-
stalowania na zewnątrz prostych 
urządzeń do ćwiczeń.

Propozycje mieszkańców cze-
kają na analizę. Z pewnością lo-
kalny magistrat weźmie je pod 
uwagę przy ustalaniu przyszło-
rocznego budżetu. Czy uda się 
zrealizować wszystkie inwesty-
cje? Burmistrz Tusiński: – Myślę, 
że do końca października wyro-
bimy sobie zdanie na ten temat.
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Mieszkańcy 
złożyli 45 wniosków, 
z których większość 
dotyczy dróg

dodatkowych w Zespole Szkół. 
Mieszkańcy chcą również, aby 
w centrum miasta zainstalowano 
monitoring. Ważną rolę odgrywa 

 Niektórzy kierowcy łamią na ul. Drzymały przepisy 
ruchu drogowego

 Ulica Warszawska w Podkowie Leśnej



REGION
Zespoły trakcyjne EN94 powoli 
przechodzą do historii. Warszawska 
Kolej Dojazdowa chce sprzedać ko-
lejne trzy składy. Na „żyletki” trafi ą 
elektryczne zespoły trakcyjne se-
rii EN94 o numerach 15, 33, 37. Je-
den zespół waży ok. 48 ton, z czego 
40 t to szacunkowa waga samego 

„złomu”. Do odzysku są m.in żelazo, 
miedź, mosiądz, aluminium. Kupu-
jący będzie musiał rozebrać składy 
maksymalnie w ciągu trzech miesię-
cy od zawarcia umowy. WKD określi-
ła minimalną cenę złomu 40 groszy 
za kilogram. Jednak oferty składa-
ne przez kupujących przekraczały 

Kolejne składy EN94
zostaną pocięte

już nawet złotówkę. Mimo wszyst-
ko w najgorszym wypadku prze-
woźnik na trzech składach zarobi 
ok. 56 tys. zł. Zezłomowana 
została już większość ponad czter-
dziestoletnich kolejek. Zastąpią 
je nowoczesne, produkowane 
m.in. w nowosądeckim Newagu. (SD)
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1. Janusz Piechociński

3. Artur Dębski

5. Radosław Rybicki

7. Dariusz Grzegorz Grajda

9. Marek Zdzisław Wieżbicki

11. Agnieszka Maria Kuźmińska

13. Przemysław Cichocki

15. Paweł Marcin Bednarczyk

17. Agnieszka Gryglas

19. Adam Markuszewski

21. Magdalena Górska

23. Aleksandra Wojciechowska

2. Bożena Jadwiga Żelazowska

4. Dorota Janina Stalińska

6. Józef Zalewski

8. Sylwester Jagodziński

10. Mirosław Antoni Pszonka

12. Marek Bogusław Książek

14. Magdalena Biernacka

16. Ilona Nasiadka

18. Emil Krzysztof Sawicki

20. Krzysztof Radkowski

22. Jolanta Nowak

24. Erwina Lilia Ryś-Ferens

prezes PSL, wicepremier, minister gospodarki, 
wieloletni poseł, wieloletni pracownik naukowy 
SGH

minister w Urzędzie ds. Kombatantów, radna Sejmi-
ku, przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Woje-
wództwa

poseł na Sejm, pracował m.in. w Komisjach: ds. 
Służb Specjalnych, Ustawodawczej, Sprawiedli-
wości i Praw Człowieka

aktorka, poetka, doświadczony samorządowiec, 
zasiadała w Radzie Miasta Milanówka, radna Wo-
jewództwa Mazowieckiego

dyrektor Departamentu Rolnictwa w Urzędzie 
Marszałkowskim, odpowiada za wdrażanie euro-
pejskiego PROW na Mazowszu

doświadczony samorządowiec, wieloletni bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno, od 2010 roku 
radny Powiatu Piaseczyńskiego

przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, po-
zyskiwał fundusze europejskie, inżynier elektryk

dziennikarz, zastępca burmistrza Wołomina, 
wspiera inicjatywy na rzecz budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego i informacyjnego

starosta grodziski, za najważniejsze uważa służ-
bę zdrowa i modernizację dróg

doświadczony samorządowiec radny Powiatu 
Otwockiego, do 2014 roku wicestarosta, obecnie 
starosta otwocki

radna Powiatu Pruszkowskiego, 
autorka m.in. materiałów dydaktycznych i metodolo-
gicznych dla nauczycieli

zastępca burmistrza Błonia. Specjalista z zakresu zarzą-
dzania organizacjami pomocy społecznej

doradca wicepremiera, radny Legionowa pracuje 
społecznie w lokalnym stowarzyszeniu „Razem 
dla Legionowa”

wieloletni pracownik administracji samorządo-
wej, od 2014 roku starosta powiatu nowodwor-
skiego

doświadczeny w samorządzie gminnym na sta-
nowiskach urzędniczych. Burmistrza Tłuszcza

specjalistka do spraw funduszy unijnych, prezes 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

ekonomistka, pracuje w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie, z samorządem terytorialnym zwią-
zana od 2006 roku

instruktor sportu w żeglarstwie i narciarstwie 
zjazdowym, student administracji

animator kultury i organista, twórca Forum 
Mieszkańców Kobyłki i Informacyjnej Kobyłki

pracuje z młodzieżą trudną, trener zapasów, 
masażysta, terapeuta EEG biofeedback, strażak-
-ratownik

producentka i kurator teatralny, wolontariuszka, 
działaczka Stowarzyszenia Paczka Pomysłów, au-
torka bloga Kultura nie boli

ekonomistka, kierownik wołomińskiego Biura Po-
wiatowego, aktywna działaczka społeczna

tańczyła w zespole ludowym „Promyki”, student-
ka Finansów i Rachunkowości na SGGW

wybitna sportsmenka, mistrzyni Polski, medalist-
ka mistrzostw Europy i świata, olimpijka, radna 
Województwa Mazowieckiego. 
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MATERIAŁ POCHODZI I JEST FINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe przygotowuje 
się do modernizacji 
dwóch ważnych ulic. 
Chodzi o Komorowską 
i Pruszkowską. 
– Żadnej rewolucji 
i ekstrawagancji nie 
planujemy – podkreśla 
starosta Zdzisław 
Sipiera. 

Ulice Komorowska (na 
zdjęciu) i Pruszkow-
ska stanowią dogodne 

połączenie Pruszkowa z Nada-
rzynem i al. Katowicką. Ale nie 
tylko. Szlak drogowy przebiega 
przez wiele miejscowości, m.in. 
Komorów, Granicę, Strzeniów-
kę. Każdego dnia przejeżdża tę-
dy wielu kierowców. 

W ostatnim czasie starostwo 
powiatowe w Pruszkowie zleci-
ło opracowanie koncepcji prze-
budowy ulic Komorowskiej 
i Pruszkowskiej. Chodzi o od-
cinek od ul. Pogodnej w Prusz-
kowie do ul.  Rekreacyjnej 
w Granicy. Koncepcja zakłada 
uporządkowanie wyglądu wy-
mienionych na początku ulic. 
– Będziemy musieli przepro-
wadzić wiele rozmów na temat 
wykupów wąskich pasków pry-
watnych posesji. Musimy zro-
bić odpowiednią analizę. Samą 
inwestycję zapewne będziemy 
prowadzić odcinkami, ale wykup 
trzeba zrobić w pierwszej kolej-
ności. Żadnej rewolucji i ekstra-
wagancji nie planujemy. Raczej 
chcemy dostosować to, co już 
istnieje – podkreśla Zdzisław 
Sipiera, starosta pruszkowski. 

Pruszkowska i Komorowska do remontu
I faktycznie w projekcie nie 

znajdziemy żadnych spekta-
kularnych nowości. Droga ma 
przebiegać w tym samym pasie. 
Pojawią się chodniki i ścieżki ro-
werowe. Dużym udogodnieniem 
ma być zlikwidowanie fragmentu 
toru znajdującego się przy skrę-
cie na cmentarz oraz wyrówna-
nie przejazdu przy tzw. żeberku, 
czyli torze technicznym należą-
cym do Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. Władze starostwa nie 
chcą zdradzić na kiedy planowa-
na jest realizacja prac.

Infrastruktury i Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie. 

A co z pozostałym fragmen-
tem Komorowskiej od al. Armii 
Krajowej do Pogodnej? Staro-
sta Sipiera: – Trzeba się będzie 
za to zabrać. Faktem jest, że na 

ten temat trzeba rozmawiać 
z władzami Pruszkowa, bo na 
tym fragmencie jest targowisko, 
a Komorowska w dwa dni ob-
sługuje ruch targowy. Musimy 
tam zrobić analizę ruchu i za-
stanowić się z prezydentem jak 
to rozwiązać. 

Kierowcy nie mają jednak co 
liczyć na rozbudowę dwóch nie-
wielkich rond znajdujących się 
w ciągu tych ulic. Dziś wiele osób 
narzeka, że ułożone na środku 
okręgi z kostki betonowej można 
łatwo przejechać, z czego korzy-
sta wielu kierowców. – Wszędzie 
tam, gdzie brak odpowiedniego 
miejsca, ronda nie są norma-
tywne ale muszą być możliwe 
do przejechania. Normatyw-
ne rondo musi mieć 36 metrów 
średnicy. Większe samochody 
mogą przejechać przez takie ron-
da najeżdżając na wysepkę. Ina-
czej, by się nie „złamały” – mówi 
Andrzej Kutyński z Wydziału 

Kierowcy nie 
mają co liczyć 
na rozbudowę 
dwóch niewielkich 
rond w ciągu 
Komorowskiej 
i Pruszkowskiej 
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Wodociągowcy dalej działają
PRUSZKÓW
Mieszkańcy ulicy 
Kubusia Puchatka 
w Pruszkowie nie 
kryją niezadowolenia. 
Wodociągowcy rozkopali 
ich drogę.

– Jak długo potrwają roboty wo-
dociągowców na ul. Kubusia Pu-
chatka? Ulica rozkopana jest na 
całej długości. Po robotach ca-
ły pas został zasypany piachem. 
Kiedy przywrócą nawierzchnię 
do stanu sprzed remontu? Grząska 
nawierzchnia ogranicza miejsca 
parkingowe. Wczoraj jeden sa-
mochód się zakopał. Czy czeka-
ją na zimę, żeby przełożyć to na 
wiosnę? – pyta jeden z mieszkań-
ców w wiadomości przesłanej na 
adres kontakt@wpr24.pl.

Wodociągowcy kontynuują pra-
ce. Najpierw konieczna była mo-
dernizacja magistrali, teraz trwa 
przebudowa kanału ściekowego. 
– Prace w ul. Kubusia Puchatka 

na odcinku al. Wojska Polskiego 
i ul. Prusa zostały zakończone na 
początku września. Obecnie na 
Kubusia Puchatka trwa przebu-
dowa kanału ściekowego. Chodzi 
o blisko 250-metrowy odcinek. 
W związku z tym, że kanał prze-
biega w jezdni wzywamy wyko-
nawcę do przyspieszenia prac 
oraz minimalizowania utrud-
nień. Za wszelkie niedogodności 
przepraszamy – mówi Marzena 
Wojewódzka z biura prasowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji.

I dodaje: – Zajęcie jezdni jest 
uzgodnione z pruszkowskim 
magistratem. Po zrealizowaniu 
prac zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa na ca-
łej szerokości jezdni na długości 
prowadzonych robót. Mieszkańcy 
obecnie widzą, że jest tam trelinka, 
ale znajduje się tam tylko czaso-
wo. Zgodnie z terminem wynika-
jącym z umowy prace potrwają do 
końca roku.  (JM) 
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REGION
Na trasie S8 doszło 10 paździer-
nika rano do wypadku z udziałem 
dwóch pojazdów. Jednego z kie-
rowców przewieziono do szpitala. 
– Oba pojazdy poruszały się trasą 
S8 i kierowały się z Wolicy w stro-
nę Warszawy. Do zderzenia doszło 
około godziny 6 przy rozjeździe na 

Gdańsk. Kierowca Fiata zmieniał 
pas ruchu i uderzył w ciężarów-
kę – opisywała asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Konieczna była interwencja pogo-
towia, które zabrało kierowę Fiata 
do szpitala. Asp. Kańka: – W wyniku 

Uderzył osobówką w ciężarówkę, 
został przewieziony do szpitala

zderzenia ucierpiała jedna osoba. 
Kierowca Fiata został przewiezio-
ny do szpitala. W chwili zdarzenia 
prowadzący ciężarówkę był trzeź-
wy. Wypadek spowodował czasowe 
utrudnienia w ruchu. Z Fiata wysy-
pał się przewożony towar i trzeba 
go sprzątnąć. (JM)

Wiadomości Piątek, 16 Października 2015

Projekt 
aktywizujący 
seniorów
KOMORÓW
Biblioteka w Komorowie 
wyszła naprzeciw 
oczekiwaniom 
seniorów. Mogą 
oni brać udział 
w wideokonferencjach 
w ramach projektu 
„Akcja e-motywacja”.

Utarło się, że miejsce babci 
i dziadka jest w domu, a no-
we technologie nie są dla nich 
dostępne. Podejście to jest ste-
reotypowe. Gminna Publiczna 
Biblioteka im. Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie rozpoczę-
ła udział w projekcie „Akcja 
e-motywacja”, którego celem 
jest aktywizacja osób star-
szych. Seniorzy mają okazję 
miło spędzić czas przed, i tu dla 
niektórych zaskoczenie, mo-
nitorem własnego kompute-
ra. Internet i nowe technologie 
mają być narzędziem, które 
pozwoli im odkrywać świat.

Pierwsze spotkanie od-
było się 8 października. 
– Działamy na zasadzie wi-
deokonferencji. Organiza-
torem jest fundacja Orange. 
To kolejna tego typu akcja, 
wcześniej nazywała się „Spo-
tkania z pasjami”, teraz jest to 
„Akcja e-motywacja” – mówi 

Grodziski Rower Miejski
skończył już rok. Udany
GRODZISK MAZOWIECKI
Dwanaście 
miesięcy minęło od 
momentu, kiedy na 
ulicach Grodziska 
Mazowieckiego pojawiły 
się ogólnodostępne 
wypożyczalnie 
miejskich rowerów. 
Skorzystało z nich już 
ponad 2 tys. osób.

Bilans pierwszego roku funk-
cjonowania systemu miejskich 
jednośladów wypada bardzo 
korzystnie. Na dwóch kółkach 
Grodziskiego Roweru Miej-
skiego mieszkańcy przejechali 
imponujące 27 tys. kilometrów. 
I nic nie wskazuje, aby popu-
larność jednośladów miała ma-
leć. Co więcej, grodziszczanie 
dopytują, kiedy w mieście po-
jawią się kolejne stacje.

Obecnie jest ich dziewięć: 
przy Zespole Szkół, deptaku 
w pobliżu PKP, Parku Skarbków, 
Hali Sportowej przy Westfala, 
Centrum Kultury, Stawach Go-
liana, Stawach Walczewskiego, 
Targowisku Miejskim i Pływal-
ni Wodnik. Do dyspozycji pozo-
staje 65 rowerów.

Kiedy pojawią się kolejne? To 
zależy od tego, jak szybko po-
wstaną w mieście nowe ścieżki 
rowerowe. W połowie sierp-
nia burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński podpisał umowę 

na opracowanie dokumentacji 
projektowej 15 kilometrów tras. 
Ich zadaniem będzie ułatwie-
nie dotarcia do ważnych punk-
tów przesiadkowych, takich jak 
dworce PKP i PKS. 

Gdzie przebiegną? – Głów-
ną osią ciągów pieszo-rowe-
rowych będzie ścieżka wzdłuż 
drogi 719, łącząca gminę Jak-
torów z Milanówkiem (ok.. 7,5 

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Prokuratura rejonowa 
w Piasecznie umorzyła 
postępowanie w sprawie 
szczepionek podawanych 
małym pacjentom 
w pruszkowskiej 
przychodni DOM 
MED. Decyzja jest 
nieprawomocna.

T o zaskakujący ruch, bo 
jeszcze na początku 
września wydawało się, 

że prokuratorskie śledztwo za-
kończy się postawieniem zarzu-
tów Małgorzacie R, pielęgniarce, 
która zamiast szczepionek na ro-
tawirusy miała podawać sól fi -
zjologiczną. – Prawdopodobnie 
usłyszy ona zarzut z art. 286 Ko-
deksu Karnego, czyli oszustwa 
– wyjaśniał wówczas w rozmowie 
z „Gazetą WPR” Artur Wańdoch, 
zastępca prokuratora rejonowe-
go w Piasecznie.

Z jakiego powodu sprawę 
umorzono? – Decyzję w tej 
sprawie wydaliśmy 30 września. 
Zarzut z art. 286 przeciwko Mał-
gorzacie R. umorzono ze wzglę-
du na brak danych dostatecznie 
uzasadniających popełnienie 
czynu zabronionego – informu-
je Jolanta Wrońska, prokurator 
rejonowy w Piasecznie. W pozo-
stałych wątkach śledztwa rów-
nież nie dopatrzono się znamion 
czynu zabronionego. 

Czy to oznacza definityw-
ny koniec i brak jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za skandal 
w pruszkowskiej przychodni? – 
Umorzenie nie jest prawomocne. 
To oznacza, że pokrzywdzeni mają 
prawo złożyć zażalenie na decy-
zję prokuratury. Rozpatrzy je wte-
dy sąd – wyjaśnia prok. Wrońska. 

Brak aktu oskarżenia może zasta-
nawiać także z tego powodu, że po 
ujawnieniu procederu podmiany 
szczepionek mowa była o zarzu-
cie narażenia na bezpośrednie ry-
zyko utraty zdrowia i życia. Potem 
„stopniał” on do zwykłego oszu-
stwa. Teraz nie utrzymał się na-
wet ten ostatni.

Przypomnijmy. Burza wokół 
szczepionek w pruszkowskiej 
przychodni wybuchła w lutym 
2014 r. DOM MED i pracują-
ca tam pielęgniarka trafiły na 
usta całej Polski. Wyszło wte-
dy na jaw, że pielęgniarka mo-
gła wstrzykiwać dzieciom inną 
substancję niż szczepionkę na 
rotawirusy. Zapas tej ostatniej 
w magazynach lecznicy nie 
zmniejszał się, choć pacjentów 
nie brakowało. Sprawa zbulwer-
sowała rodziców, bo na początku 
nie było wiadomo, co właściwie 
zostało podane ich dzieciom za-
miast preparatu na rotawirusy. 
Prawdopodobnie była to sub-
stancja nieszkodliwa, czyli sól 
fi zjologiczna. Za tego typu „le-
we” szczepionki Małgorzata R. 
miała inkasować pieniądze do 
własnej kieszeni. 

Czasu na reakcję nie ma jed-
nak zbyt dużo. – To termin sied-
miu dni od chwili doręczenia 
postanowienia – zaznacza pro-
kurator rejonowa. 

Status pokrzywdzonych w to-
ku postępowania otrzymało 100 
osób. Niewykluczone, że część 

„Lewe” szczepionki umorzone
Decyzja prokuratury w Piasecznie. Czy to koniec całej sprawy?
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Umorzenie nie 
jest prawomocne. 
To oznacza, że 
pokrzywdzeni 
mają prawo 
złożyć zażalenie 
na decyzję 
prokuratury 

z nich zdecyduje się na takie od-
wołanie. Szczególnie, że już wiele 
miesięcy temu pojawiały się oba-
wy o to, że sprawa może rozejść 
się po kościach i nikt nie odpowie 
za szczepionkowe zamieszanie. 
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Milanówek chce być atrakcyjny turystycznie
MILANÓWEK
Przedłuża się realizacja 
projektu związanego 
z poszerzeniem 
oferty turystycznej 
miasta-ogrodu. 
Władze Milanówka 
chcą przedstawić 
postęp prac na 
specjalnej konferencji.

Milanówek zamierza stać się 
turystyczną kolebką regionu. 
Ma do tego warunki: ciekawa 
historia związana ze znanymi 
ludźmi, szereg zabytkowych 
willi i status miasta-ogrodu. Te 
atuty trzeba jednak przedstawić 
w ciekawej formie, tak, by przy-
ciągnąć turystów. 

Właśnie w tym celu Milanówek 
realizuje projekt „Zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjno-
ści gminy Milanówek poprzez 
poszerzenie oferty turystycz-
nej”. Przedsięwzięcie pochłonie 
ponad 1,6 mln zł, z czego część 
pokryją środki unijne. Co po-
wstaje w ramach tego projektu? 
Folder „Atrakcje turystyczne 
Milanówka, mapy, przewodniki 
oraz tablice związane ze szlakiem 
turystycznym „Spacer po Mila-
nówku – Wille Milanowskie”. 
Nie zabraknie nowinek tech-
nologicznych w postaci aplika-
cji na telefony, czyli mobilnego 
przewodnika turystyczno-edu-
kacyjnego oraz platformy inter-
netowej „Lokalny Przewodnik
Informacji Turystycznej”. 

Większość z tych publikacji 
miała być gotowa na święto mia-
sta, które obchodzone było 19-20 

gotowa. Dopinamy wszystko na 
ostatni guzik – podkreślała jakiś 
czas temu Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka. 

W ramach projektu powsta-
ją też dwa inne przedsięwzięcia. 
Pierwsze to Lokalne Centrum 
Kompetencji zlokalizowane 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
To miejsce przygotowane z myślą 
o mieszkańcach, który w LCK mo-
gą nieodpłatnie korzystać z nowo-
czesnego sprzętu komputerowego, 
drukarki, aparatu fotografi cznego 
i rzutnika. Drugie przedsięwzięcie 
to Amfi teat, czyli teren rekreacyj-
no-sportowy przy ul. Fiderkiewi-
cza. Tu jednak nie mamy dobrych 
informacji. Amfi teatr pierwotnie 
miał zostać oddany do użytku 22 
października, jednak termin uległ 
przesunięciu. – Ofi cjalne otwarcie 

września. Niestety, terminu nie 
udało się dotrzymać. – Prace 
nieco się przeciągnęły. Wszystko 
jest już prawie gotowe. Strona 

terenu Amfi teatru zaplanowane 
zostało na 30 listopada. Wtedy 
też mieszkańcy będą mogli za-
cząć z niego korzystać – podkre-
śla Daria Gągała z Zespołu ds. 
Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Milanówka.

Mieszkańcy Milanówka mo-
gą zapoznać się z postępami w re-
alizacji poszczególnych działań. 
Okazją do tego będzie specjalna 
konferencja, która odbedzie się 22 
października o godz. 12:30 w sa-
li konferencyjnej Urzędu Miasta 
Milanówka w budynku C przy 
ul. Spacerowej 4. W trakcie spo-
tkania zaprezentowane zosta-
ną postępy w realizacji projektu 
i produkty turystyczne. Przed 
konferencją będzie można odwie-
dzić teren Amfi teatru (godz. 12, 
ul. Fiderkiewicza).  (AS)

km), wzdłuż ulicy Żyrardow-
skiej i Królewskiej. Jadąc od 
strony Żyrardowa, ulicą Ży-
rardowską, skręcamy w uli-
cę Garbarską, następnie w ul. 
Bałtycką i dojeżdżamy do dep-
taka, gdzie specjalnie wydzie-
lonym pasem docieramy do 
dworca PKP. Następnie uli-
cą 1-go Maja, Bartniaka, 3-go 
Maja i Teligi wracamy do dro-
gi 719, czyli ulicy Królewskiej 
– informował Jacek Grabowski, 
rzecznik prasowy grodziskie-
go urzędu miasta.  (EL) 

Na dwóch kółkach 
GRM mieszkańcy 
przejechali 
imponujące 27 tys. 
kilometrów

Katarzyna Walichnowska, 
dyrektor biblioteki w Ko-
morowie. I dodaje: – To se-
ria motywujących spotkań dla 
seniorów, które mają uaktyw-
nić osoby starsze i zachęcić 
do wyjścia z domu. Na każ-
dym spotkaniu jest socjolog 
plus gość specjalny. Pierwsze 
spotkanie uświetniła Emilia 
Krakowska, a na drugim bę-
dzie Krystyna Kofta.

Seniorzy mają potrzebę 
odkrywania świata, o czym 
świadczy popularność wcze-
śniejszej akcji. Walichnow-
ska: – Poprzednie edycje 
„Spotkań z pasjami” cieszy-
ły się bardzo dużym zainte-
resowaniem, więc myślę, że 
teraz będzie podobnie.

Kolejne spotkanie w ra-
mach projektu „Akcja e-mo-
tywacja” odbędzie się 22 paź-
dziernika. Seniorzy będą mieli 
okazję uczestniczyć w wideo-
konferencjach 5 i 19 listopa-
da oraz 3 grudnia.  (JM) 

Kolejne spotkanie 
w ramach 
projektu „Akcja 
e-motywacja” 
odbędzie się 
22 października

internetowa, która również zo-
stanie uruchomiona w ramach 
tego zadania, także jest prawie 

22 października 
władze Milanówka 
zapraszają 
na specjalną 
konferencję 
prasową
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MOTORYZACJA
Przy zakupie samochodu 
warto pamiętać nie
tylko o tym, jakie 
powinien mieć parametry 
techniczne i kolor 
karoserii, ale także 
o jego ubezpieczeniu, 
przerejestrowaniu 
i zapłaceniu podatku.

W ybraliśmy już wyma-
rzone cztery kółka. Te-
raz czas na załatwienie 

niezbędnych formalności, bo ich 

Po kupnie samochodu czas na formalności
zaniechanie lub przekroczenie ter-
minu może nas słono kosztować. 
Kary za przerwę w ubezpieczeniu 
OC idą w tysiące złotych, podob-
nie jak te naliczane przez fi skus 
i urząd celny. 

Jak uniknąć kłopotów i o czym 
trzeba pamiętać? W przypadku 
nowego auta w dniu pierwszej re-
jestracji przede wszystkim o wyku-
pieniu obowiązkowego OC. Jeśli 
kupujemy auto używane ważne 
jest zachowanie ciągłości ubez-
pieczenia. Nawet jednodniowa 
przerwa oznacza karę finanso-
wą. Co istotne, polisa przejęta od 
poprzedniego właściciela nie jest 
automatycznie przedłużana. 

Kupno samochodu z drugiej 
ręki to także terminy, których 
nie warto przekraczać. Stając 
się właścicielem używanego 

samochodu mamy 30 dni ka-
lendarzowych na zgłoszenie 
naszego nowego nabytku w sta-
rostwie powiatowym i zmianę 
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k danych w dowodzie rejestra-

cyjnym. Obowiązek zgłoszenia 
sprzedaży pojazdu ma także po-
przedni właściciel. 

Przy transakcji zakupu od są-
siada, kolegi czy jakiejkolwiek 
innej osoby prywatnej o swoje 
upomina się również urząd skar-
bowy. W takiej sytuacji konieczne 
jest złożenie formularza PCC-3 
i opłacenie 2 proc. podatku. Je-
śli sprowadzamy pojazd z zagra-
nicy, nie obędzie się bez wizyty 
w urzędzie celnym. Od momen-
tu wjazdu na terytorium Polski li-
czone jest 14 dni na wypełnienie 
specjalnej deklaracji i 30 dni na 
uiszczenie podatku.

Na szczęście z załatwieniem 
przynajmniej części tych spraw 
można sobie poradzić bez wycho-
dzenia z domu. Jak? Rejestrację 
samochodu można przeprowa-
dzić przez internet. Służy do te-
go platforma ePUAP2 (Platforma 
Usług Administracji Publicznej). 
Co istotne dla kierowców, w tym 
samym miejscu można składać 
elektroniczne odwołania od man-
datów karnych.

Po dopełnieniu tych formal-
ności śmiało można ruszać nowo 
zakupionym autem w drogę. Pa-
miętając oczywiście o regularnych 
badaniach technicznych i przeglą-
dach gwarancyjnych samochodu. 

Po kupnie samochodu czas na formalności
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EKSPLOATACJA
Które opony są lepsze: sezonowe czy 
całoroczne? Każda z opcji ma wady 
i zalety. Opony sezonowe, czyli let-
nie i zimowe są specjalnie przysto-
sowane do warunków na drogach 
panujących w poszczególne pory ro-
ku. Trzeba jednak pamiętać o tym, by 
w odpowiednim czasie zmienić opony 

z letnich na zimowe i odwrotnie. 
Nie można tego zostawiać na ostat-
nią chwilę. Opony całoroczne nie wy-
magają zmian i są bardziej opłacalne, 
ale tylko z pozoru. Co prawda odpada 
ich wymiana oraz konieczność 
posiadania dwóch kompletów 
ogumienia, ale opony całoroczne 

Jakie opony wybrać 
na zimę i inne pory roku

zużywają się znacznie szybciej i trze-
ba je cześciej zmieniać. Wielu kie-
rowców uważa, że podczas śniegów 
całoroczne opony nie gwarantują ta-
kiej przyczepności i bezpieczeństwa 
jak „zimówki”. W Polsce kierowcy 
w większości decydują się na korzy-
stanie z opon sezonowych. (AS)

Piątek, 16 Października 2015Dodatek Motoryzacyjny

Dlaczego warto 
się ubezpieczać?
Przede wszystkim ubezpiecze-
nia pozwalają zabezpieczyć się 
fi nansowo na wypadek niepo-
żądanego zdarzenia losowego. 
Oznacza to, że zwiększają nasze 
bezpieczeństwo. W dzisiejszych 
czasach można już ubezpieczyć 
praktycznie wszystko. Stale ro-
śnie świadomość klientów, są za-
pobiegliwi, wiedzą czego chcą 
i ubezpieczają to, co jest dla nich 
szczególnie ważne. 

Czym kierować się 
wybierając ofertę 
danej fi rmy?
Wszystko zależne jest od tego co 
oczekujemy w zamian. Przy wy-
borze oferty ubezpieczenia obo-
wiązkowego posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, często głównym 
czynnikiem jest wysokość skład-
ki, ponieważ warunki umowy są 
zapisane w ustawie o ubezpie-
czeniach obowiązkowych i nie 
różnią się w poszczególnych to-
warzystwach. Przy wyborze 

Ubezpieczenia w multiagencjach oszczędniejsze?
Rozmowa z Justyną Kwiatkowską z Centrum Ubezpieczeń u Juniora w Michałowicach

ubezpieczeń dobrowolnych war-
to zwrócić uwagę na szczegółowe 
zapisy warunków umowy: wyłą-
czenia, zakres ochrony, sposób 
likwidacji szkody i renomę to-
warzystwa ubezpieczeń.

Młody kierowca ma 
zazwyczaj do wyboru 
drogie ubezpieczenia. 
Jakie są możliwości 
zmniejszenia składki?
Naszym klientom proponuje-
my skorzystanie ze zniżek kogoś 
z rodziny, w tym celu niezbędne 
jest dopisanie współwłaścicie-
la do dowodu rejestracyjnego. 
Dobrym rozwiązaniem jest tak-
że zarejestrowanie skutera albo 
przyczepy na młodego kierow-
cę. Składki za tego typu ubez-
pieczenia OC są dość niskie, 
a pozwalają wypracować zniż-
ki z tytułu bezszkodowej jazdy.

AC – kiedy warto 
korzystać, kiedy nie?
Przy decyzji o zakupie Auto-
casco warto oszacować ryzyko 

wystąpienia różnych zdarzeń 
m.in. wziąć pod uwagę swoje 
umiejętności w prowadzeniu 
auta, region w którym jeździ-
my, częstotliwość naszych po-
dróży, a także miejsce gdzie 
parkujemy auto. Jeśli nie zde-
cydujemy się na pełen wariant 
AC, towarzystwa ubezpiecze-
niowe oferują tańsze warianty, 
np. ubezpieczenie od kradzie-
ży albo pożaru. Coraz więcej 
zakładów ubezpieczeniowych 
oferuje  swoim klientom możli-
wość zakupienia ubezpieczenia 
Autocasco korzystając z takiej 
samej zniżki, jak w przypadki 
ubezpieczenia OC.

Na jakie zniżki 
może liczyć klient 
indywidualny?
Po pierwsze taki klient może li-
czyć na zniżki za bezszkodową 
jazdę. Zazwyczaj jest to 10 proc. 
za jeden rok bezkolizyjnej jaz-
dy, choć niektóre towarzystwa 
przyznają maksymalne zniżki 
już po 3 latach bezszkodowej 

historii ubezpieczenia. Klienci 
mogą także otrzymać dodatko-
we zniżki za kontynuację ubez-
pieczenia, za ubezpieczenie 
kolejnego pojazdu, albo zniż-
ki pakietowe za ubezpiecze-
nie majątku.

Optymalny zestaw 
ubezpieczeń dla 
klienta indywidualnego 
– OC do samochodu 
i co jeszcze?
Każdy klient jest inny i cze-
go innego oczekuje. Towarzy-
stwa ubezpieczeniowe oferują 
klientom indywidualnym sze-
roki wachlarz ubezpieczeń 
dobrowolnych m.in. komuni-
kacyjnych: Autocasco, także 
autocasco aut zabytkowych, as-
sistance, szyby. Majątkowych: 
ubezpieczenia mieszkań, do-
mów, domków letniskowych. 
Chorobowych i  wypadko-
wych: NNW, koszty leczenia. 
Turystyczne: koszty leczenia 
podróży zagranicznych, assi-
stance medyczny, ubezpieczenie 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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TECHNOLOGIA, JAKIEJ POTRZEBUJESZ, DOKŁADNIE WTEDY, GDY JEJ POTRZEBUJESZ.

A TERAZ JUŻ OD 9 900 ZŁ W KREDYCIE 0% NA 3 LATA.*

NISSAN MICRA NISSAN NOTE NOWY NISSAN PULSAR

ZAPISZ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ JUŻ DZIŚ
Zaborowski Sp. z o.o. - ul. Puławska 276, 02-819 Warszawa - Tel: 22 5461700

www.zaborowski.com.pl
* 9 900 zł to minimalna wpłata własna w kredycie 0% na 3 lata. RRSO dla Kredytu 0% wynosi 3,23% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 57 081 zł, okres 36 miesięcy, wpłata własna 19 550,24 zł, oprocento-
wanie nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza 1876,54 zł. Miesięczna rata kredytowa 1094,65 zł. Całkowita kwota kredytu: 37 530,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 39 407,30 zł. Kredyt oferowany jest 
przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest ważna dla umów podpisanych 
z klientami w okresie od dnia 01/09/2015 do dnia 27/09/2015. Micra: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,3–5,4 l/100 km, emisja CO2: 95-125 g/km; Note: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 3,6–5,1 l/100 km, emisja CO2: 
93–119 g/km; Pulsar: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 3,6–5,9 l/100 km, emisja CO2: 94–138 g/km.

bagażu. Są to tylko przykłady 
ofert, których jest mnóstwo 
na rynku.

Co oferują państwo 
klientom fl otowym 
i na jakich zasadach 
się to odbywa?
Dla naszych klientów nego-
cjujemy indywidualne stawki 
w ubezpieczeniach fl otowych. 
Ubezpieczeniem fl oty, można 

CENTRUM UBEZPIECZEŃ U JUNORA
ul. Parkowa 1a, Michałowice

tel. 507 580 507, 22 755 16 16

20 towarzystw w jednym miejscu
ubezpieczenia dla fi rm i klientów indywidualnych

objąć każdą fi rmę, posiadającą 
średnio już od pięciu pojazdów. 
Zaletą ubezpieczenia fl otowe-
go jest stała stawka ubezpiecze-
nia  przez cały rok, ewentualne 
szkody będą brane pod uwagę 
dopiero przy podpisaniu umo-
wy na kolejny rok. Każda na-
sza oferta przygotowywana jest 
indywidualnie, a dla naszych 
klientów negocjujemy najlep-
sze warunki. 
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW WPR010

ZAPRASZA NA:
 przeglądy techniczne wszystkich pojazdów

 przeglądy roczne
 przeglądy samochodów sprowadzonych z zagranicy

 pełen zakres badań

Pruszków, Al. Jerozolimskie 412
Tel. 22 353 75 34, autodukat.pl



12 GAZETA WPR WPR24.pl

Powszechnie mówi się, że samo-
chód to skarbonka. W przypad-
ku usterki kierowca zastanawia 
się, czy koniecznie musi nabyć no-
wy element do auta. Może skorzy-
stać z możliwości zakupu części 
używanych. Na rynku są akceso-
ria w korzystnej cenie i dobrym 

stanie. Trzeba pamiętać o jednej 
ważnej rzeczy. Są części, które ko-
niecznie muszą być nowe. Przede 
wszystkim chodzi o bezpieczeń-
stwo i pewność, że zakupiony ele-
ment jest nienaganny technicznie. 
Mówimy tu o częściach znajdują-
cych się w układzie hamulcowym, 

w zawieszeniu, w układzie kierow-
niczym, czujniki ABS, ESP. Z ko-
lei z części używanych spokojnie 
można korzystać w przypadku wy-
posażenia wnętrza naszego sa-
mochodu. Na rynku dostępne są 
zderzaki, fotele, błotniki, lusterka, 
zagłówki czy drzwi. (JM)

WYPOSAŻENIE

Jakie części kupić, 
nowe czy używane?

Piątek, 16 Października 2015Dodatek Motoryzacyjny
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ZAKUP
To odwieczny dylemat 
kierowcy: samochód 
używany czy z salonu? 
Decyzja wcale nie jest 
łatwa. Z jednej strony 
chodzi o fi nanse, 
z drugiej – o pewność 
i bezpieczeństwo 
transakcji.
 

Każda ze stron ma swoje 
racje. Zwolennicy uży-
wanych aut podkreśla-

ją, że wcale nie trzeba kupować 
nowego samochodu, lecz moż-
na znaleźć ten sam model w ko-
rzystnej cenie i dobrym stanie 
technicznym. Tym samym bę-
dziemy właścicielami pojazdu, 
o którym marzyliśmy, a przy 
okazji w kieszeni zostanie nam 
trochę gotówki.

Większe możliwości
Z kolei zakup w salonie daje 
większe możliwości. Zwykło 
się mówić, że „nówka” gwa-
rantuje spokój i nie trzeba się 
o nic martwić. Wystarczy wsiąść 
do samochodu, a potem rozko-
szować się przyjemnością jaz-
dy. – W przypadku zakupu sa-
mochodu w salonie klient ma 
pewność pochodzenia pojazdu 
oraz stanu technicznego. Istotna 
jest również gwarancja, a także 

Samochód z salonu bardziej pewny
możliwość dużego wyboru. 
Klient ma możliwość skonfi gu-
rowania samochodu pod własne 
potrzeby – mówi Marcin Mnich, 
specjalista ds. sprzedaży w salo-
nie Audi Wolica z Grupy Kro-
toski-Cichy.

Teoretycznie wybór jest ła-
twy. Decydując się na zakup 
w salonie mamy wpływ na ko-
lor auta, jego wyposażenie, czy-
li możemy „uszyć” pojazd pod 
swoje marzenia. Zarazem ma-
my gwarancję komfortu oraz 
wygody. Ważne jest też po-
czucie bezpieczeństwa dzię-
ki stosowanym rozwiązaniom 
konstrukcyjnym w postaci 
większej liczby poduszek po-
wietrznych oraz elektronice. 

Nowe znaczy lepsze, ale 
z drugiej strony też droższe, 
więc może lepiej zdecydować 
się na samochód używany? 
Coraz więcej dealerów samo-
chodowych wzbogaca swoją 
ofertę o kolejne modele takich 
aut. Można spotkać samo-
chody o niedużym przebiegu 
w atrakcyjnej cenie. – W swo-
jej ofercie mamy również sa-
mochody używane, które są 
w pełni sprawdzone. Między sa-
lonem, a zakupem samochodu 
od osoby fi zycznej jest zasad-
nicza różnica – mówi Mnich.

Pakiety
Wielu kierowców chce mieć 
pewność pochodzenia samo-

chodu oraz tego, że zagwarantu-
je on bezpieczną jazdę. Dodat-
kowo w grę wchodzą korzyści 
w postaci licznych pakietów. 
Marcin Mnich: – Oferujemy 
pakiety ubezpieczeń, które są 
tańsze niż te dostępne na rynku. 
Dodatkowo obowiązują również 
pakiety serwisowe, czyli prze-
glądy gratis przez okres trzech 
lat. Przez ten czas klient nie 
ponosi żadnych dodatkowych 
kosztów. Jedynym warunkiem 
jest fi nansowanie samochodu 
przez nasz bank.

Decydując się na zakup auta 
warto się poważnie zastanowić 
nad najlepszym rozwiązaniem. 
Kupując samochód „z dru-
giej ręki” trzeba nastawić się 
na żmudne poszukiwania, 
a w przypadku sukcesu liczyć się 
z porządnym przeglądem oraz 
wymianą niektórych części. Na 
początek trudno oszacować ska-
lę kosztów, gdyż sprzedający nie 
zawsze przedstawi nam pełną 
historię pojazdu. Natomiast 

salon zapewnia bezpieczeń-
stwo transakcji, gwarancję, ja-
kość oraz mozliwość wyboru, 
ale z drugiej strony trzeba mieć 
np. świadomość kosztów ele-
mentów eksploatacyjnych.

Oferta pod klienta
Mówi się, że każdy kij ma dwa 
końce. Podobnie jest w przy-
padku zakupu samochodu. 
Decydującym czynnikiem są 
nasze finanse ale warto pamię-
tać, że salony oferują atrakcyj-
ne kredyty, co z pewnością jest 
korzystne dla klienta. Ponad-
to zakup w salonie gwarantu-
je ciągłość pracy samochodu 
oraz przewidywalność kosztów. 
Kolejną zaletą jest gwarancja, 
a także duży wybór. 

W przypadku samocho-
dów używanych potrzeba cza-
su i cierpliwości, aby znaleźć 
„perełkę”. Takich problemów 
nie ma w salonach samocho-
dowych, gdzie oferta jest bo-
gata i dostosowana do potrzeb 
klienta. Statystyki pokazują, że 
Polacy coraz chętniej decydują 
się na zakup samochodów wła-
śnie w salonach. 

Jak podaje Polski Związek 
Przemysłu Motoryzacyjne-
go we wrześniu 2015 roku za-
rejestrowaliśmy 27 255 sztuk 
nowych aut. To wzrost w po-
równaniu z analogicznym okre-
sem poprzedniego roku o ponad
15 procent. 
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Coraz częściej decydujemy się na zakup auta w salonie, gdzie oferta jest bogata

SPRZEDAŻ CZĘŚCI

MERSI-AUTOSZYBY.PL

SZYBY SAMOCHODOWE
UL. REJA 9, PRUSZKÓW

MONTAŻ, WKLEJANIE
DORABIANIE SZYB PŁASKICH  
DO MASZYN BUDOWLANYCH

TEL. 888 231 749

REKLAMA

Coraz częściej decydujemy się na zakup auta w salonie, gdzie oferta jest bogata
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PALIWO
Przed kupnem samochodu 
pojawia się wiele pytań. 
Jedno z tych najbardziej 
istotnych dotyczy wyboru 
jednostki napędowej. 
Co się bardziej opłaca: 
silnik diesla, benzynowy 
czy może zasilany LPG?
 

K iedy nosimy się z za-
miarem zakupu auta, 
niezależnie nowego 

czy używanego, nagle pojawia 

się masa pytań. Okazuje się, że 
sprawa nie jest taka prosta na 
jaką wygląda. Głównie za spra-
wą wyboru jednostki napędo-
wej. Porównamy wszystkie trzy 
rodzaje paliw napędzające sil-
niki i postaramy się odpowiedź 
na dość trudne pytanie: diesel, 
benzyna czy LPG?

Sercem każdego auta jest sil-
nik. To on napędza i powoduje, 
że możemy przemieszczać się 
z punktu A do punktu B. Jednak 
wybór jakiego paliwa będzie naj-
bardziej ekonomiczny?  

Wybierając diesla możemy 
liczyć na dość niskie spalanie. 

Szczególnie gdy na ten wybór 
zdecydują się osoby często po-
dróżujące na długich trasach. 
Użytkując pojazd typowo w cy-
klu miejskim sytuacja wygląda 
nieco inaczej. Różnice między 
dieslem a benzyną nie są już tak 
spektakularne jak kiedyś i niemal 
się zrównują. Średnia cena Pb 95 
– 4,50 zł a ON – 4,30. Poza tym 
mit „niezniszczalnego diesla” od-
szedł w zapomnienie. Współcze-
sne jednostki wysokoprężne nie 
są już tak trwałe jak niegdyś. 

Zwrócenie uwagi tylko na 
koszty paliwa nie daje miarodaj-
nego efektu ponieważ jesteśmy 

obciążeni również eksploatacją 
pojazdu. Tutaj zaczynają się „scho-
dy”. Silniki diesla są dziś mniej 
trwałe niż jeszcze 15 lat temu. 
Gdy auto ma większy przebieg 
i zaczynają pojawiać się usterki, 
to jest co naprawiać. Koła dwuma-
sowe, fi ltry DPF, skomplikowane 
wtryskiwacze i elektronika gene-
rują duże koszty napraw w porów-
naniu do silników benzynowych, 
które z reguły są bardziej proste 
w konstrukcji. 

Na celowniku jest jeszcze silnik 
benzynowy zasilany LPG. Czy ce-
na paliwa w granicach 2 zł za litr 
jest przekonująca aby skusić się 

Jaki rodzaj paliwa wybrać. Diesel, benzyna czy LPG?
na to rozwiązanie? Nie do końca. 
Najpierw trzeba zainstalować ta-
ki system zasilania. Średnio moż-
na liczyć się z wydatkiem rzędu 
2-3 tysiąca złotych. Montaż in-
stalacji LPG wymaga dołożenia 
kilku elementów do naszego po-
jazdu m.in. zbiornika, który za-
bierze nieco miejsca w bagażniku 
i zwiększy masę auta. W dodatku 
musimy raz w miesiącu zatanko-
wać trochę benzyny. Silnik spala 
ją ponieważ potrzebuje rozgrzać 
się by później przełączyć na LPG. 
Również sam przegląd techniczny 
jest droższy. W powszechnej opi-
nii wielu mechaników jednostka 

napędowa z taką instalacją jest 
bardziej awaryjna. Spalanie LPG 
cechuje się większą temperatu-
rą w porównaniu do benzyny co 
niekorzystnie wpływa na elemen-
ty silnika. 

Ciężko jednoznacznie stwier-
dzić, który wybór będzie najlepszy. 
Jednak jeśli najwięcej jeździmy 
w cyklu mieszanym i miejskim 
optymalnym wyborem wydaje 
się być silnik benzynowy o nie-
dużej pojemności i nieskompli-
kowanej konstrukcji. Szybciej 
rozgrzewa się niż diesel, generu-
je zadowalające osiągi,  w dodat-
ku jest mniej awaryjny. 
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O tym, jak ważne jest aby od-
powiednio przygotować 
auto do zimy chyba nie 

trzeba nikogo przekonywać. Nie 
tylko pozwoli to nam uniknąć wie-
lu kłopotliwych sytuacji ale przed 
wszystkim podniesie bezpieczeń-
stwo użytkowników samochodu.

Sezon zimowy to najtrudniej-
szy czas dla kierowców i samo-
chodów. Niedogodności jakie 
wynikają z niskich temperatur, 
opadów śniegu można częściowo 
wyeliminować przez odpowied-
nie przygotowanie auta w serwi-
sie danej marki.

Przygotowanie do zimy nie ogra-
nicza się do wymiany opon na zi-
mowe jednak jest to najważniejsza 
czynność jaką musimy wykonać. 
Takiej wymiany powinniśmy do-
konać jeszcze przed atakiem zimy. 
Wskazaniem do wymiany opon jest 
znaczny spadek temperatury. Gdy 
temperatura na zewnątrz zaczy-
na utrzymywać się poniżej 7 °C 
powinniśmy udać się do serwi-
su lub wulkanizatora aby wymie-
nić opony z letnich na zimowe.

Dlaczego powinniśmy doko-
nać wymiany opon z letnich na 
zimowe? Otóż choćby dlate-
go, że opony zimowe posiada-
ją więcej nacięć (lamelek) na 
bieżniku, co umożliwia im lep-
szą przyczepność na śniegu. Do-
datkowo dzięki szerokim rowkom 
centralnym odprowadzane jest 

Jak najlepiej przygotować swoje auto do zimy
– o tym opowie nam Rafał Hałas - kierownik Auto Service Zalewscy – autoryzowanego serwisu SKODA

błoto pośniegowe i woda. Przy 
wymianie opon należy zwrócić 
uwagę na głębokość bieżnika 
ponieważ nie powinien on mieć 
mniejszej głębokości niż 4 mm. 

Następnym etapem jest zadba-
nie o parametry płynów eksplo-
atacyjnych .

Przed nadejściem zimy nale-
ży sprawdzić temperaturę krzep-
nięcia płynu chłodzącego. Jeśli 
tego nie dopilnujemy możemy 
nieświadomie doprowadzić do 
zniszczenia silnika. W niskiej tem-
peraturze mogą ulec pęknięciu: 
blok silnika,  chłodnica czy też gło-
wica silnika. W Polsce temperatu-
ra krzepnięcia płynu chłodzącego  
powinna wynosić: -27 stopnie Cel-
sjusza. Sprawdzenie temperatu-
ry krzepnięcia płynu chłodzącego 
trwa krótką chwilę i jest robiona 

podczas każdego przeglądu w na-
szym serwisie. 

  Następnym płynem który na-
leży sprawdzić jest płyn hamulco-
wy. Chłonie on wilgoć i trzeba go 
wymieniać okresowo.

  Należy też zadbać o płyn do 
spryskiwaczy. Jeśli zaskoczy 
nas ujemna temperatura płyn 
w zbiorniczku i przewodach za-
marznie a cały układ przestanie 
działać. W tym momencie nale-
ży także wspomnieć o piórach 
wycieraczek. Wskazaniem do 
ich wymiany są smugi które zo-
stają na szybie i znacznie ogra-
niczają widoczność, szczególnie 
zimą kiedy dzień jest bardzo krót-
ki i jeździmy głównie po ciemku, 
co wpływa  znacząco na bezpie-
czeństwo nasze i innych użytkow-
ników drogi, w tym pieszych.

  Nie zapomnijmy o spraw-
dzeniu akumulatora i napięć 
ładowania.  W naszym serwisie 
wykonujemy sprawdzenia na-
pięcia ładowania które powinno 
wynosić około 14,2V sprawdza-
my również test sprawności aku-
mulatora. Badanie to pozwala 
nam przewidzieć jak akumu-
lator zachowa się podczas du-
żych mrozów.

Jeżeli w sezonie wiosenno - let-
nim nie wymieniliśmy fi ltra prze-
ciwpyłowego oraz nie zleciliśmy 
przeglądu klimatyzacji, przed na-
dejściem zimy warto się zastano-
wić czy tego nie wykonać.

Od skuteczności układu klima-
tyzacji zależy tempo usuwania pa-
ry wodnej z szyb.

  Przed zimą należy również za-
dbać o wnętrze samochodu.

Należy wymienić dywaniki tek-
stylne które zatrzymują wodę we 
wnętrzu samochodu i powodują 
zaparowanie szyb, na ich gumo-
we odpowiedniki z krawędzia-
mi  zatrzymującymi wodę którą 
wnosimy do samochodu w posta-
ci śniegu na butach.

Nie każdy z nas garażuje samo-
chód dlatego warto mieć na wypo-
sażeniu samochodu:
•  Odmrażacz do szyb
•  Szczotkę do odgarniania śniegu 
•  Skrobaczkę do szyb
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Podróż autem bardziej komfortowa
ANNA 
SOŁTYSIAK

DROGI
Do pracy, na uczelnię, 
wakacje czy zakupy 
najwygodniej 
dojedziemy autem. 
Dzięki realizowanym 
inwestycjom drogowym 
w naszym regionie 
do tej listy możemy 
dopisać: najszybciej!

O d wielu lat kierowcy 
są zachęcani do po-
zostawienia swoich 

samochodów na parkingach 
i korzystania z komunikacji 
miejskiej. Mówi się, że jest to 
rozwiązanie tańsze i bardziej 
ekologiczne. Jest jednak dość 
istotny problem. O ile Warsza-
wa posiada bardzo rozbudowa-
ną sieć komunikacyjną, o tyle 
już podstołeczne miejscowo-
ści pochwalić się tym nie mogą. 
Dla kierowców oferta komuni-
kacyjna nie jest zbyt atrakcyj-
na: na stację kolejową trzeba 
dojechać samochodem, po-
tem tracić czas na znalezienie 
miejsca parkingowego, w ścisku 
przyjechać pociągiem do stoli-
cy, a niekiedy kilkakrotnie się 
przesiadać.  

To wszystko powoduje, że kie-
rowcy coraz częściej korzystają 
ze swoich aut. Kolej od kilku lat 
prowadzi modernizacje szlaków 
co „czkawką” odbija się pasaże-
rom. Liczne awarie, opóźnienia 

i zmiany rozkładów zniechęca-
ją podróżnych do korzystania 
z komunikacji. Co innego drogi. 
W naszym rejonie w ciągu ostat-
nich pięciu lat powstało wiele 
ważnych arterii: autostrada A2, 
trasy S2, S7 i S8 oraz szereg in-
nych dróg sprawiły, że dojazd do 
stolicy zajmuje czasami zaled-
wie kilkanaście minut.

Z Grodziska Mazowieckiego 
do Warszawy autem dojedzie-
my w około 40 minut. Podróż 
pociągiem to prawie godzina. 
Oprócz oszczędności czasu 

mrozie. Dla wielu osób te po-
wody są wystarczające, by ja-
ko środek lokomocji wybrać 
własny samochód. I  trud-
no się dziwić – w autach ma-
my coraz więcej udogodnień: 
wygodne fotele, klimatyza-
cja, ogrzewanie. 

A co z kosztami? Wiele osób 
uważa, że dojazdy własnym sa-
mochodem mocno odbiją się na 
naszej kieszeni. Faktycznie wy-
datki na paliwo mogą być wyższe 
niż na bilety, ale... Jeśli korzy-
stamy z Warszawskiej Karty 
Miejskiej to rzeczywiście kosz-
ty są porównywalne. 30-dnio-
wy bilet kosztuje ok. 210 zł. Za 
zatankowanie do pełna benzyną 
niedużego samochodu osobowe-
go zapłacimy ok. 300 zł, a przy 
ekonomicznej jeździe wystarczy 
nam to na miesiąc. Oszczędno-
ści mocniej odczują ci, którzy 
muszą kupować różne rodza-
je biletów: np. na pociągi War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. Tu 
koszty są już znacznie wyższe 
niż zakup benzyny.

Przy wyliczeniach warto pod 
uwagę wziąć jeszcze inne moż-
liwości – wracamy tu do zaosz-
czędzonego czasu, komfortu. 
W drodze do lub z pracy może-
my podwieźć dziecko do szkoły 
lub na zajęcia sportowe, zrobić 
zakupy, udać się na spotkanie 
czy kurs. Gdybyśmy wszystko 
to chcieli zrealizować podró-
żując komunikacją okazałoby 
się, że zajmie nam to znacznie
więcej czasu.  

W naszym regionie powstały w ostatnich latach ważne trasyW naszym regionie powstały w ostatnich latach ważne trasy

warto zwrócić uwagę na kom-
fort podróży. Latem w pocią-
gach i autobusach panuje ścisk 
oraz zaduch, ponieważ klima-
tyzacja często ulega awariom. 
Jesienią i zimą na spóźniający 
się środek komunikacji musi-
my oczekiwać na deszczu lub 

Z Grodziska 
Mazowieckiego 
do Warszawy 
autem dojedziemy 
w ok. 40 minut. 
Podróż pociągiem 
to prawie 
godzina

Zapraszamy na taki przegląd 
oraz wymianę opon 

do Auto Service Zalewscy,  
jesteśmy dostępni od poniedziałku 

do piątku w godzinach 07:00-19:00. 
Zadzwoń i umów się na wizytę pod 

nr tel.: 22-720-55-46

A na wyjazdy w góry:
•  Łańcuchy śniegowe

Tak przygotowane auto lepiej 
zniesie trudy zimowej aury a my 
poczujemy się bezpieczniej.  
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GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku zatrzymano 35-lat-
ka, który posiadał marihuanę. 
Zdarza się, że policjanci z war-
szawskiego oddziału prewencji 
pełnią służbę w miastach podsto-
łecznych. Tak też było niedawno 
w Grodzisku Mazowieckim. „Przy-
jezdni” funkcjonariusze zwrócili 

uwagę na dwóch podejrzanie za-
chowujących się mężczyzn. Je-
den z z nich na widok radiowozu 
wyrzucił torbę, którą wcześniej 
trzymał w ręku i uciekł. Policjan-
ci zatrzymali drugą osobę. Oka-
zało się również, że w porzuconej 
torbie było ponad pół kilograma 

Porzucił marihuanę i rozpoczął 
ucieczkę. Niezbyt daleką... 

marihuany. Natomiast schwy-
taniem uciekiniera zajęli się gro-
dziscy policjanci. Zatrzymanie 
35-latka nie było trudne. Dalsze 
postępowanie wykazało też, że 
poszukiwany był listetm gończym. 
Usłyszał zarzuty posiadania znacz-
nej ilości narkotyków. (SD)

Piątek, 16 Października 2015

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
Uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Komorowie mają 
powody do zadowolenia. 
Budowa dodatkowego 
skrzydła dydaktycznego 
powoli zmierza 
do fi nału. 

W skład komorowskie-
go ZS O wchodzą 
szkoła podstawowa, 

gimnazjum i liceum. Łącznie 
uczęszcza do nich około 950 
dzieci. Kłopot w tym, że budyn-
ki dydaktyczne są zbyt małe, by 
umożliwić uczniom dogodne 
warunki do nauki. Klasy gim-
nazjalne i licealne mają łączone 
zajęcia wychowania fizyczne-
go, a dzieci z podstawówki 
miały niemały problem z za-
pisami na stołówkę. Dyrekcja 
placówki już w 2010 roku zgła-
szała władzom i radnym gminy 

Budowa skrzydła szkoły w końcowej fazie
Michałowice potrzebę rozbu-
dowy szkoły. 

Michałowiccy włodarze 
w końcu zainteresowali się wa-
runkami panującymi w zespole 
szkół i zdecydowali się na ten 
krok. Chodziło o rozbudowę 
hali sportowej z zapleczem sa-
nitarno-szatniowym i trybuną 
oraz o budowę nowego skrzydła 
dla podstawówki. Z tego ostat-
niego korzystać będą głównie 
uczniowie klas IV-VI, nato-
miast w budynku, w którym 
dziś mieści się podstawówka, 
mają się uczyć dzieci z oddzia-
łów zerowych oraz klas I-III. 
Znajdzie się tam  również sto-
łówka z kuchnią. 

Na początku 2014 roku urząd 
ogłosił przetarg na projektan-
ta i wykonawcę prac. Kłopot 
w tym, że koncepcja na podsta-
wie której przygotowywany był 
projekt nie przypadła do gustu 
części mieszkańców Komoro-
wa. Chodziło głównie o wycinkę 
drzew oraz o nieodpowied-
nie, zdaniem mieszkańców, 

zaprojektowanie sal lekcyj-
nych. To nie był jednak koniec 
perypetii. Inwestycja znalazła 
się przez pewien czas w mar-
twym punkcie na skutek proble-
mów związanych z wydaniem 
pozwolenia na budowę. 

z nowego skrzydła skorzy-
stają już 1 września. Nieste-
t y,  o p ó ź n i e n i a  z w i ą z a n e 
z przedłużającą się procedu-
rą uzyskania pozwolenia na 
budowę mocno odbiły się na 
harmonogramie prac – przy-
znaje Józef Kawiorski, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Remontów w michałowic-
kim urzędzie gminy. I dodaje: 
– O te pół roku musimy prze-
sunąć więc termin zakończe-
nia budowy. 

To oznacza, że nowe skrzydło 
powinno być gotowe pod koniec 
roku. Sprawdziliśmy na jakim 
etapie są prace. –  Termin za-
kończenia robót wyznaczyliśmy 
na koniec grudnia. Jest jeszcze 
sporo czasu, a i prace bardzo 
szybko postępują. Na zewnątrz 
zakończyliśmy już praktycznie 
wszystkie roboty. Został do wyko-
nania już tylko fragment elewacji 
– mówi Kawiorski. – W środku 
trwają intensywne prace wykoń-
czeniowe. Rozprowadziliśmy już 
wszystkie instalacje. Wykonawca 
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Termin zakończenia robót wyznaczono na koniec grudnia. Prace na terenie ZSO postępują 

prowadzi prace związane z tyn-
kowaniem i układaniem posa-
dzek – podkreśla.

Okazuje się, że sama budo-
wa przebiegała do tej pory bez 
żadnych „rewelacji”. Kawiorski: 
– Nie mamy żadnych opóźnień 
w robotach. Jedynie długie ocze-
kiwanie na pozwolenie na budo-
wę wpłyneło na termin realizacji. 

A kiedy uczniowie zaczną korzy-
stać z nowego skrzydła? – Jeszcze 
nie wiadomo. Obiekt do odbio-
rów zostanie zgłoszony w grud-
niu. Chyba nie ma większego 
sensu przenosić dzieci do nowe-
go skrzydła przed feriami. Ale te 
decyzje będą podejmowane bli-
żej zakończenia prac – odpo-
wiada Józef Kawiorski.  

Termin zakończenia robót wyznaczono na koniec grudnia. Prace na terenie ZSO postępują 

Rozbudowa 
szkoły 
w Komorowie 
ruszyła z prawie 
półrocznym 
opóźnieniem

Te zawirowania odbiły się 
mocno na terminie rozpoczę-
cia prac. Rozbudowa szkoły 
ruszyła z prawie półrocznym 
opóźnieniem. – Pierwotnie 
zakładaliśmy, że uczniowie 

 Pierwotnie zakładano, że uczniowie z nowego skrzydła 
skorzystają już 1 września

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Dzień Edukacji 
Narodowej 
w Grodzisku

T o ważny dzień dla wszystkich nauczycie-
li i kadry administracyjnej. Upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej, która została utworzona z inicjaty-
wy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 
14 października 1773 r.

 Właśnie w tym dniu zainteresowanie wszyst-
kich koncentruje się  na tych ludziach, którzy 
na co dzień dźwigają ciężar odpowiedzialno-
ści za całość funkcjonowania szkoły. 

Dla grodziskich pedagogów tym dniem był 
poniedziałek, 12  października. W sali wi-
dowiskowej Grodziskiego Centrum Kultu-
ry spotkali się ludzie grodziskiej oświaty aby 
wspólnie świętować ten dzień. Była to tak-
że okazja, aby przyjrzeć się szerzej sytuacji 
w grodziskiej oświacie. Zastępca burmistrza, 
Tomasz Krupski,  zaprezentował gminne in-
westycje  oświatowe, a Naczelnik Wydziału 
Oświaty Starostwa powiatowego w Grodzi-
sku, Lidia Abramczyk, omówiła prezentację  
systemów wspomagania dzieci i młodzieży 
w powiecie.

Miłym słowom i podziękowaniom nie było 
końca. Wielu nauczycieli i pracowników ad-
ministracyjnych otrzymało nagrody i wyróż-
nienia od burmistrza i starosty. 

Uroczystości zakończył występ Doroty 
Stalińskiej. 

Jacek Grabowski, rzecznik prasowy, 
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
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PRUSZKÓW
Wyszedł z domu zabierając na spa-
cer ulicami Pruszkowa wózek 
z dzieckiem. I wszystko byłoby w po-
rządku, gdyby mężczyzna był w sta-
nie utrzymać odpowiednią postawę. 
Tymczasem niepewnie kroczył ulicą 
Przy Księżycu i swoim zachowaniem 
zwrócił uwagę przejeżdżającego 

patrolu policyjnego. – Radiowóz za-
trzymał się i wylegitymował męż-
czyznę. Policjanci zwrócili na niego 
uwagę, gdyż spacerował środkiem 
jezdni. Podczas czynności funkcjo-
nariusze wyczuli od mężczyzny woń 
alkoholu i zabrali go na komendę 
– powiedziała asp. Karolina Kańka, 

Nietrzeźwy zabrał 
dziecko na spacer

rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji. Funkcjonariusze prze-
kazali półtoraroczną dziewczynkę 
pod opiekę jej matki, a na komendzie 
przeprowadzili badanie trzeźwo-
ści „spacerowicza”. Jak się okazało, 
39-latek miał prawie trzy promile al-
koholu we krwi. (JM)

Wiadomości Piątek, 16 Października 2015

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com
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ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Warszawska 
Kolej Dojazdowa 
systematycznie 
zabezpiecza swoje 
przejazdy. W pierwszej 
kolejności urządzenia 
samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej zostaną 
ustawione na ośmiu 
przeprawach. Mieszkańcy 
pytają: a co dalej?

U rząd Transportu Ko-
lejowego w 2014 roku 
„pod lupę” wziął prze-

jazdy na linii WKD. Po przepro-
wadzonej kontroli dopatrzono 
się szeregu nieprawidłowości. 
Głównie chodziło o kategorię 
przepraw oraz wymagane za-
bezpieczenia. WKD w najbliż-
szych latach musi zabezpieczyć 
aż 24 przejazdy. 

W pierwszej kolejności prze-
woźnik zdecydował się zabez-
pieczyć osiem z nich. Przeprawy 
w Grodzisku Mazowieckim (ul. 
Piaskowa), Kaniach (ul. Piłsud-
skiego) i Otrębusach (ul. Natoliń-
ska oraz ul. Przejazdowa/Różana) 
mają kategorię B, co oznacza, że 
zamontowane zostaną tam półro-
gatki oraz sygnalizacja. Pozosta-
łe cztery przejazdy: w Kadach (ul. 
Środkowa), Milanówku (ul. Śred-
nia i ul. Łąkowa) oraz w Owczarni 
(ul. Żółwińska) zostały oznaczo-
ne kategorią C. – Dobiega końca 
montaż infrastruktury związanej 
ze sterowaniem oraz monitorowa-
niem pracy sygnalizatorów i pół-
rogatek. W najbliższym czasie 
przystąpimy do częściowych od-
biorów i okresu jej nadzorowanej 
eksploatacji. Równolegle w naj-
bliższych tygodniach na każdym 
z przejazdów będą realizowane 

obowiązuje umowa na zaprojek-
towanie i wykonanie zabudowy 
urządzeń SSP na przejeździe w cią-
gu ulicy Regulskiej na wysokości 
przystanku osobowego „Reguły”. 
1 października zostały ogłoszo-
ne dwa postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego na 
zaprojektowanie i wykonanie za-
budowy urządzeń SSP na prze-
jazdach w miejscowości Granica: 
ul. Komorowska – Pruszkowska 
oraz w Grodzisku Mazowieckim: 
ul. Nadarzyńska – wylicza Krzysz-
tof Kulesza. I zaznacza: – Harmo-
nogram działań w odniesieniu do 
kolejnych obiektów w perspektywie 
realizacji w ciągu najbliższych lat 
jest przygotowywany, a jego wdro-
żenie będzie uzależnione od do-
stępności środków fi nansowych. 

Zgodnie z zaleceniem Urzędu 
Transportu Kolejowego prze-
woźnik, który jednocześnie jest 
zarządcą infrastruktury mu-
si niezwłocznie zabezpieczyć 
przeprawy. Nie oznacza to jed-
nak, że kontrolerzy wyznaczyli 
bezwzględną i nieprzekraczalną 
datę na dostosowanie przepraw. 
Kulesza: – Działania te będą kon-
tynuowane w kolejnych latach, 
w miarę fi nansowych możliwo-
ści spółki, o czym organ kontrolny 
został poinformowany. 

prace związane z przebudową 
dróg dojścia dla pieszych – wy-
jaśnia Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. – Uczestników ruchu 
drogowego prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas 
zbliżania się do przejazdów ko-
lejowych oraz podczas ich prze-
kraczania, gdyż zabudowana 
infrastruktura urządzeń SSP wią-
że się z koniecznością modyfi kacji 

Półrogatki rosną powoli
Na początek urządzenia samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej będą ustawione na ośmiu przeprawach 
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Trwają prace 
na ulicy 
Armii Krajowej
BRWINÓW
Według wcześniejszych 
założeń remont 
ul. Armii Krajowej 
w Brwinowie miał 
się zakończyć we 
wrześniu. Problemy 
z czasową organizacją 
ruchu sprawiły, 
że start prac nastąpił 
z opóźnieniem.

Umowę z wykonawcą robót 
podpisano w połowie sierp-
nia. Na realizację zadania 
przewidziano miesiąc, ale 
pojawiły się trudności. Fir-
ma nie pojawiła się na placu 
budowy, bo... – Konieczne 
okazało się wydłużenie ter-
minu i aneksowanie umowy 
z uwagi na bardzo długi czas 
oczekiwania na zatwierdzenie 
projektu czasowej organizacji 
ruchu – mówiła nam Mirosła-
wa Kosiaty, kierownik biura 
promocji gminy Brwinów.

W końcu udało się do-
pełnić formalności i zacząć 
prace. Ul. Armii Krajowej 
jest rozkopana. Wykonaw-
ca musi wybudować nową 
jezdnię i miejsca postojo-
we, przebudować chodnik. 
Kosiaty: – Oczekiwanie na 
organizację ruchu było dłu-
gie, ale teraz prace idą bar-
dzo szybko. Firma uwija się 
i wszystko wskazuje, że re-
mont zakończy się w ciągu 
miesiąca, a nawet wcześniej. 
W dokumentach przetargo-
wych ostateczny termin po-
daje się z „zapasem”.

Zakres prac dotyczy 130-me-
trowego fragmentu drogi. – 
W przypadku remontu ul. Ar-
mii Krajowej nie jest to długi 
odcinek. Nie trzeba wykony-
wać żadnych dodatkowych 
prac.  Robią nawierzch-
nię bardzo szybko – twier-
dzi Kosiaty.  (JM) 

Burmistrz Kosiński
„Mecenasem Wiedzy”
BRWINÓW
Włodarze Brwinówa 
podkreślają, że 
jeden z ich głównych 
priorytetów to edukacja. 
I tak jest. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński 
otrzymał wyróżnienie 
w konkursie.

W zabytkowej Auli Leopoldyń-
skiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego odbyła się uroczysta 
Gala Finałowa V edycji Ogól-
nopolskiego Programu Cer-
tyfikacji Gmin, Powiatów 
i Samorządnych Województw 
„Samorządowy Lider Eduka-
cji”. Jednym z jej uczestników 
był Arkadiusz Kosiński. Bur-
mistrz gminy Brwinów otrzy-
mał tytuł „Mecenasa Wiedzy”.

Laureat nie ukrywa zadowo-
lenia. – Bardzo fajnie to wszyst-
ko wyszło. Dostaliśmy nagrodę 
w programie „Samorządowy Li-
der Edukacji”, co nas cieszy. To 
jest wynik działań, które prowa-
dzimy – mówi Arkadiusz Kosiń-
ski. I dodaje: – W zeszłym roku 
oddaliśmy przedszkole przy Pił-
sudskiego, teraz wybudowaliśmy 
gimnazjum w Otrębusach, reali-
zowana będzie budowa hali spor-
towej przy Zespole Szkół nr 1. To 
wszystko są inwestycje w oświatę. 
W ostatnim czasie zrealizowali-
śmy sporo projektów „miękkich”, 
czyli zajęcia dodatkowe dla dzie-
ci, a teraz realizujemy projekt 
„Umiem pływać”, gdzie malu-
chy uczą się pływać.

Działania prowadzone przez 
gminę były bacznie obserwowa-
ne przez organizatorów konkur-
su (Fundacja Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Agencja Kreatywna PRC). 
Arkadiusz Kosiński: – Ma on 
charakter ogólnopolski. Ko-
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nieczne było wypełnienie an-
kiet, które organizator do nas 
przesłał, a następnie je spraw-
dzał. Na podstawie audytu 
podane informacje były wery-
fi kowane. Również na zasadzie 
telefonu tajemniczego klienta 
do referatu oświaty.  (JM) 

– Dostaliśmy 
nagrodę 
w programie 
„Samorządowy 
Lider Edukacji”, 
co nas cieszy 
– mówi burmistrz 
Brwinowa

 Zabezpieczenia na przejeździe w Regułach pojawią się 
w przyszłym roku

przejazdowej będą ustawione na ośmiu przeprawach 

organizacji ruchu w obrębie każ-
dego z przejazdów – podkreśla. 

Kierowcy i mieszkańcy zastana-
wiają się jednak, które przeprawy 
będą zabezpieczane w kolejnych 
etapach. Okazuje się, że na linii 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
będą modernizowane następ-
ne trzy przejazdy. – Aktualnie 

tyle przejazdów na linii 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej musi zostać 
zabezpieczonych

24
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PRUSZKÓW
Koszykarki PTS Lidera Pruszków 
jako beniaminek I ligi zbierają do-
świadczenie. Po pierwszym wygra-
nym (z KS Basket 25 Bydgoszcz) 
meczu przyszła porażka. Liderki 
przegrały na wyjeździe z Politechni-
ką Gdańską. Pewne było, że prusz-
kowskie koszykarki czeka trudne 

wyzwanie, jednak nie zamierzały 
sprzedać tanio skóry. W pierwszej 
kwarcie zaskoczyły Politechni-
kę skutecznością i wygrały 22:18. 
W drugiej powiększyły przewagę 
i na półmetku rywalizacji prowadzi-
ły siedmioma punktami. Z czasem 
do głosu doszły jednak gospodynie. 

Po zwycięstwie przyszedł 
czas na porażkę

Politechnika w trzeciej partii zdo-
minowała przyjezdny zespół 
i wypracowała sobie bezpieczną 
przewagę. W czwartej odsłonie za-
wodniczki z Gdańska kontrolowały 
przebieg gry. Politechnika Gdańska 
– PTS Lider Pruszków 67:58 
(18:22, 15:18, 24:10, 10:8). (JM)

Piątek, 16 Października 2015

Czy są szanse, że czas podróży
autobusem L23 się skróci?
RASZYN
We wrześniu na trasie 
L23 pojawiły się nowe 
przystanki, co znacząco 
wydłużyło czas dotarcia 
do Pruszkowa. Czy da się 
temu zaradzić? 

L23 jest dobrym połączeniem 
dla tych, którzy chcą dostać się 
z Raszyna do Pruszkowa oraz 
w odwrotnym kierunku. Od 
września autobus przemierza 
nową, a zarazem dłuższą trasę. 
Kursując z Raszyna jedzie przez 
Janki, Nowy Sękocin, Laszcz-
ki, Falenty Duże oraz Falenty 
i kieruje się w stronę Pruszko-
wa. Czas takiej podróży wyno-
si ponad 50 minut.

Pasażerowie po zmianach za-
stanawiali się, czy istnieje możli-
wość zwiększenia liczby kursów. 
Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie nie pozostawiał 
jednak złudzeń. – Nie ma możli-
wości zwiększenia częstotliwości 
kursowania, ponieważ nie moż-
na zwiększyć liczby autobusów 
przeznaczonych do obsługi linii 
– informował nas Wiktor Paul 
z biura prasowego ZTM.

Pasażerom jednak powoli bra-
kuje cierpliwości. Zwłaszcza 
w godzinach popołudniowych, 
kiedy L23 spóźnia się. Fakt ten 
spowodowany jest korkami, któ-
re tworzą się w Jankach. W pią-
tek opóźnienie sięga powyższej 
30 minut. – Wydłużenie trasy 
L23 sprawiło, że mieszkańcy 
Laszczek czy Falent są zado-
woleni z takiego rozwiązania, 
ale pasażerowie, którzy szyb-
ko chcą dotrzeć do Pruszkowa, 

a to jest chyba jedyne dogodne 
połączenie, nie są usatysfakcjo-
nowani. Czas podróży po zmia-
nie trasy znacznie się wydłużył 
– tłumaczy Mirosław Chmie-
lewski, pełnomocnik wójta gmi-
ny Raszyn ds. rozwoju.

Niewykluczone, że trasa L23 
ulegnie zmianie. Gmina Raszyn 
chciałaby rozwiązać proble-
mową kwestię komunikacyj-
ną. Chmielewski: – Będziemy 
mieli spotkanie z przedstawicie-
lami Zarządu Transportu Miej-
skiego. Chcemy się przymierzyć 
do jeszcze innego sposobu ob-
sługi komunikacyjnej.

Jaki plan przygotowała 
gmina? – Chcemy puścić L23, 
nazwijmy to, taką szybką „wa-
hadłówką”. Autobus miałby 
obsługiwać trasę do Pruszko-
wa bez konieczności poruszania 
się wydłużoną trasą, tak, żeby 
było szybko i sprawnie. Na tere-
nie gminy korzystne byłoby za-
stosowanie innego rozwiązania, 
które miałoby polegać na tym, 
że określona linia zabierałaby 
mieszkańców i dowoziła do cen-
trum handlowego, gdzie mogliby 
się przesiąść do L23, aby dotrzeć 
do Pruszkowa – twierdzi Miro-
sław Chmielewski.  (JM) 

W piątek 
opóźnienie 
sięga powyżej 
30 minut
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Targi pracy spełniły swoją rolę
GRODZISK MAZOWIECKI
Niedawna 4. edycja 
Powiatowych Targów 
Pracy w Pruszkowie 
spotkała ze sporym 
zainteresowaniem. 
Zarówno ze strony 
wystawców jak 
i oczywiście 
poszukujących zajęcia. 

Nie brakowało ofert pracy 
w fi rmach produkcyjnych, dużych 
obiektach handlowych. W obiek-
cie Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportu przy ul. Gomulińskiego 4 
można było też uzyskać fachową 
poradę na stoiskach Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy oraz Okrę-
gowej Inspekcji Pracy.

Generalnie szukający pracy mo-
gli zapoznać się z ofertami ponad 

40 wystawców. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Mieliśmy rekordową 
ilość wystawców, byli zadowole-
ni z poziomu organizacji targów. 
Było też spore zainteresowanie 
kandydatów. Uzyskaliśmy infor-
macje od pracodawców, że zebrali 

w siedzibach swoich fi rm – mó-
wi Monika Wyrostek z Powiato-
wego Urzędu Pracy w Pruszkowie. 
I dodaje: – Pracodawcy już pytali, 
kiedy odbędzie się kolejna edycja 
targów. Wydaje się, że zaintereso-
wanie z ich strony nie ustaje i bę-
dą chcieli uczestniczyć w imprezie 
w przyszłym roku.

Niewykluczone, że następne 
targi zorganizowane zostaną już 
na wiosnę, kiedy pojawia się wię-
cej ofert pracy. Wyrostek: – Kolej-
na edycja w następnym roku, ale 
nie znamy jeszcze terminu. Chcie-
libyśmy na wiosnę. W kwietniu 
pojawia się dużo ofert w urzędzie, 
więc z pewnością zainteresowanie 
pracodawców byłoby spore. Nie 
wiemy jak to organizacyjnie nam 
wyjdzie. Jedno jest pewne: kolej-
ne targi w przyszłym roku.  (JM) 

sporo aplikacji i kontaktów. Teraz 
mają umawiać się z kandydata-
mi na rozmowy rekrutacyjne 

Szukający pracy 
mogli zapoznać się 
z ofertami ponad 
40 wystawców

Dziewczynka 
wypadła z okna
MILANÓWEK
W Milanówku 8-letnia 
dziewczynka wypadła 
z okna mieszkania 
na trzecim piętrze. 
Dziecko przewieziono 
do szpitala.

O zdarzeniu, które miało 
miejsce 9 października, po-
informował nas czytelnik. 
– W Milanówku przy ul. Za-
chodniej doszło do wypadku. 
8-letnia dziewczynka wypadła 
z okna – napisał na adres kon-
takt@wpr24.pl.

– Dziewczynka wypadła 
z okna mieszkania zlokali-
zowanego na trzecim piętrze. 
Nie wiadomo jak do tego do-
szło. Dziewczynka ma złama-
ną rękę. Śmigłowiec zabrał ją 
do szpitala, gdzie przejdzie 
kompleksowe badania – mó-
wił ofi cer dyżurny Komendy 
Stołecznej Policji.

Okazuje się, że dziecko by-
ło samo w domu. Na miejscu 
zdarzenia zjawiła się jego mat-
ka. – Kobieta była pod wpły-
wem alkoholu – informował
ofi cer dyżurny.  (JM) 

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW
Szynę rowerową na 
zejściu do przejścia 
podziemnego na 
pruszkowskim dworcu 
zamontowano tuż przy 
ścianie, co powodowało, 
że skorzystanie z niej było 
bardziej uciążliwe niż 
wniesienie (zniesienie) 
roweru po schodach. 
 

P rzy tunelu brakowało po-
chylni dla rowerów. Ludzie 
musieli więc brać jedno-

ślady w swoje ręce i zmierzyć się 
z przeciwnościami jakie zgotowali 
im kolejarze. Jednak taki stan rze-
czy miał nie potrwać długo. Przy-
najmniej tak zapowiadała spółka 
PKP PLK (wykonawca tunelu – 
przyp. red.).

– Na schodach w przejściu pod-
ziemnym zamontujemy podjaz-
dy dla rowerów. Pojawią się one 
w przeciągu kilku tygodni – mó-
wił jeszcze niedawno Łukasz Kwa-
siborski z biura prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe.

Wreszcie zamontowano… szy-
nę. Dokładnie jedną – na schodach 
od strony Gąsina. Szyna miała się 
stać udogodnieniem dla osób z ro-
werami, a stała się obiektem wielu 
komentarzy. I to raczej mało po-
chlebnych. Powód? Skorzystanie 
z niej było trudniejsze niż wniesie-
nie lub zniesienie roweru po scho-
dach. Być może spółka PKP PLK 
nie uwzględniła, że jednoślady po-
siadają jednak kierownicę... 

Jak kolejarze tłumaczą swoją 
kolejną wpadkę? – Owszem szy-
na zamontowana jest blisko ścia-
ny. Gdyby była odsunięta bardziej 
wtedy osoby, które chciałyby zła-
pać się za poręcz, miałyby pod 

W środę, 14 października, szynę 
przy przejściu podziemnym zde-
montowano. Dzień później za-
montowano ją ponownie.

Jest jeszcze jeden problem. 
Mieszkańcy nie mają gdzie zo-
stawiać swoich rowerów. Efekt 
jest taki, że przypinają je do ba-
rierki wzdłuż torów. PKP Polskie 
Linie Kolejowe zapowiadają, że 
jeszcze do końca roku powstaną 
parkingi dla jednośladów.

Niekończąca się historia – tak 
można nazwać problemy związa-
ne z przejściem podziemnym na 
pruszkowskim dworcu kolejowym. 
To także temat wielu tekstów w Ga-
zecie WPR i portalu WPR24.pl. 
Najpierw okazało się, że dworcowe 
windy są małe. Potem przez jakiś 
czas nie działały. Gdy udało się je 
uruchomić „napracowały się” za-
ledwie kilkanaście godzin. W jed-
nej z wind zatrzasnął się mężczyzna 
z dwójką dzieci, a następnie ktoś 
powyrywał z drzwi rygle. I znów 
były nieczynne. 

nogami szynę. Trzeba było zasto-
sować tutaj takie optymalne roz-
wiązanie łączące interes pieszych 
i rowerzystów – twierdzi Karol 

Szyna w puli niedoróbek
Kolejne problemy związane z przejściem podziemnym 
na pruszkowskim dworcu kolejowym
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Jakubowski z zespołu prasowe-
go PKP Polskie Linie Kolejowe.

Czy jest szansa na jakąkolwiek 
„szynową” zmianę? Karol Jaku-
bowski: – Rozmawiałem z kie-
rownikiem tej inwestycji. Szyna 
ma zostać odpowiednio przycięta 
oraz wyprofi lowana tak, by moż-
na było wygodnie wjechać lub zje-
chać rowerem.

Szyna miała się stać 
udogodnieniem dla 
osób z rowerami, 
a stała się obiektem 
wielu komentarzy

 Szyna zamontowana była blisko ściany

FOTOMIGAWKA

 13 października w al. Wojska Polskiego w Pruszkowie doszło do 
wypadku. – Od strony Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, 
al. Wojska Polskiego poruszały się dwa pojazdy. Lewym pasem jechało 
Volvo, a prawym Ford. Kierowca Volvo chciał wykonać manewr zmia-
ny pasa ruchu w wyniku czego uderzył w Forda. Kobieta kierująca 
Fordem uderzyła w sygnalizator, otarła sie o drzewo i ścięła znaki 
drogowe. Kierowcy byli trzeźwi – powiedziała asp. Karolina Kańka, 
rzecznik pruszkowskiej policji. Kierująca Fordem z powierzchownym 
urazem głowy zabrano do szpitala.  (SD) 
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Będą światła
GRODZISK MAZOWIECKI
Wracamy do tematu 
sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu 
ulic Nadarzyńskiej, 
Warszawskiej 
i Piaskowej w Grodzisku.

Wyjazd z Piaskowej lub War-
szawskiej na główną ulicę 
Nadarzyńską nie należy do 
łatwych. Kierowcy muszą się 
nieco „wychylić się” swoim 
pojazdem poza obręb linii na 
skrzyżowaniu. A to jest nie-
bezpieczne. Kolejne sprawa: 
w godzinach szczytu zmoto-
ryzowani nierzadko czekają 
kilkanaście minut na wyjazd 
z podporządkowanych ulic.

Włodarze miasta ogłosi-
li przetarg na budowę sygna-
lizacji na ulicach Warszawskiej, 
Piaskowej oraz Nadarzyńskiej. 
„Światła” znajdą się pomię-
dzy liniami rozgraniczający-
mi drogę powiatową z dwiema 
gminnymi, które tworzą tzw. 
skrzyżowania trójwlotowe. 
Projekt przewiduje przybli-
żenie przejścia dla pieszych 
do skrzyżowania z ulicą Pia-
skową, likwidację przejścia 
pomiędzy skrzyżowaniami 
oraz wyznaczenie go na wlo-
cie ulicy Warszawskiej. Tam 
gdzie zostanie zlikwidowana 
„zebra” wykonawca zamon-
tuje „płotki” uniemożliwiają-
ce wejście na jezdnię.

Wybrany w przetargu wyko-
nawca będzie miał 120 dni na 
wybudowanie sygnalizacji. Fi-
nał prac powinien nastapić naj-
później w lutym 2016 r.  (SD) 
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OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie 
od  09.10.2015 r. – 30.10.2015 r. został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza 
Miasta Piastowa o przetargu.

Przetarg dotyczy części niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej dz. ew. nr 593, w obrębie 02, o powierzchni 0,0643ha, 
położonej w Piastowie przy ul. Warszawskiej, opisanej w księdze 
wieczystej KW Nr WA1P/00116856/8.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 sierpnia 2015r.
Cena wywoławcza wynosi: 278 390,00 zł (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100). 
Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2015r., o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy  ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  
w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego  
w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Starosta Pruszkowski uprzejmie 
informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie został wywieszony wykaz nieru-
chomości Powiatu Pruszkowskiego przeznaczo-
nych do wydzierżawienia.

Starosta Pruszkowski uprzejmie 
informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie został wywieszony wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

6 pt. 19:00
MAZOWSZE 65 LAT NA SCENIE
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT  
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

18 śr. 

19 czw. 

22 niedz. 

11:00

11:00

17:00

CUD MNIEMANY,  
CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE
Widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką  
Jana Stefaniego 

Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Reżyseria: Andrzej Strzelecki

24 wt. 

25 śr. 

12:00

12:00

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
KONCERT EDUKACYJNY 
Występują: soliści, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

29 niedz. 17:00
KABARET POD WYRWIGROSZEM
Występują: Barbara Rybarska, Andrzej Kozłowski 
Łukasz Rybarski, Maurycy Polaski
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Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

mazowsze.waw.pl

R E P E R T U A R

Radny bez mandatu
NADARZYN
Naczelny Sąd 
Administracyjny 
w Warszawie podtrzymał 
decyzję Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
o wygaszeniu mandatu 
Marcina Zaborowskiego. 
Radny gminy Nadarzyn 
nie złożył oświadczenia 
majątkowego 
w terminie. 

Wyrok jest prawomocny. Na 
orzeczenie w tej samej spra-
wie czeka kolejny radny – Piotr 
Miszczuk. Decyzja zapad-
nie prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku.

Przypomnijmy. W listopa-
dzie 2014 r. odbyły się wybory 
samorządowe. Piotr Miszczuk 
i Marcin Zaborowski starto-
wali do rady gminy z ramie-
nia klubu „Zielona Gmina”. Po 
pomyślnych dla nich wynikach 
wyborów, pierwszego grudnia 
przyszedł czas na zaprzysiężenie. 
Zgodnie z prawem od czasu przy-
sięgi radni mają 30 dni na złoże-
nie oświadczenia majątkowego. 

Wzywani byli do złożenia odpo-
wiednich dokumentów pocztą 
tradycyjną (listem poleconym). 
W połowie stycznia tego ro-
ku przypomnienia wysłała im 
przewodnicząca rady gminy. 
Przesyłkę awizowano, a Zabo-
rowski i Miszczuk tłumaczyli się, 
że żadnego listu nie otrzymali.

Obaj radni mówili też m.in., 
że przypomnienie listownie było 
nieodpowiednią formą skutecz-
nej korespondencji.

5 lutego tego roku ostatecz-
nie minął termin złożenia 
oświadczenia majątkowego. 
Natomiast 6 marca podczas 
sesji Rady Gminy Nadarzyn, 
mandaty obydwu radnym wy-
gaszono. Marcin Zaborowski 
i Piotrem Miszczuk nie pogo-
dzili się z tą decyzją. Zaskar-
żyli ją do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warsza-
wie. Jednak sąd 18 maja oddalił 
ich skargi. Nie dając za wygra-
ną odwołali się do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

Po tych wszystkich zawirowa-
niach gminę Nadarzyn czekają 
wybory uzupełniające.  (SD) 

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Czesław
PRZYSTAWA

2

Przystawa = JOW

Szanowni Państwo,
walkę o POLSKĘ DLA WAS zacząłem w 1982 roku od działalności 
opozycyjnej w podziemnych wydawnictwach. Toczę ją do dziś jako 
kontynuator dzieła mojego ojca, profesora Jerzego Przystawy, twórcy 
idei JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH w POLSCE. 

Mieszkam tu i znam nasze wspólne problemy. Nie boję się ich, 
bo PROBLEMY UMIEM ROZWIĄZYWAĆ. Samotnie wychowuję dwójkę 
dzieci, pomagam rodzinom z problemem alkoholowym, działam 
społecznie od lat.

Zaufajcie mnie i mojemu doświadczeniu. Wspólnie odbierzmy etatowym 
politykom to, co nasze – POLSKĘ.
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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REKLAMA

GRODZISK MAZOWIECKI
Dreszczowiec z udziałem tenisi-
stów stołowych drużyny Dartom 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Wi-
cemistrz Polski stoczył zażarty bój 
z Sten Ostrov Havlickuv Brod w 2. ko-
lejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, 
ale przegrał 2:3. W barwach Bogo-
rii wysokie umiejętności potwierdził 

Koreańczyk Oh Sang Eun, który wy-
grał oba pojedynki. Niestety, jego 
koledzy z drużyny – Daniel Górack 
i Paweł Fertikowski – choć walczy-
li, to nie sprostali rywalom. Bogoria 
poniosła drugą porażkę w rozgryw-
kach LM. Wcześniej przegrała 1:3 
z Borussią Duesseldorf. Sten Ostrov 

Tenisiści Bogorii przegrali 
drugi mecz w Lidze Mistrzów

Havlickuv Brod-Dartom Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki 3:2. Wyniki 
pojedynków: Matsaka Morizono 
– Daniel Górak 3:2; Pavel Sirucek 
– Oh Sang Eun 1:3; Tomas Tregler 
– Paweł Fertikowski 3:2; Matsaka 
Morizono – Oh Sang Eun 2:3; Pavel 
Sirucek – Daniel Górak 3:2. (JM)

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY
FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY
WIZYTÓWKI | ULOTKI

i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl

W trosce o środowisko
PODKOWA LEŚNA
Podkowa zamierza 
zadbać o środowisko 
naturalne. Magistrat 
przystąpił do pracy 
nad przygotowaniem 
planu gospodarki 
niskoemisyjnej.

Magistrat chce stworzyć bazy 
danych zawierające informacje 
pomocne w ocenie gospodaro-
wania energią w mieście. Aby 
skutecznie przygotować się do 
realizacji zadania pracownicy 
urzędu odbędą szereg szkoleń 
związanych z tworzeniem oraz 
monitorowaniem planu gospo-
darki niskoemisyjnej.

Plan będzie miał charak-
ter dokumentu strategiczne-
go i określi kierunek rozwoju 
miasta na lata 2015-2020. Do-
tknie wielu zagadnień: od za-
opatrzenia w ciepło i energię 
elektryczną poprzez trans-
port publiczny i prywatny, 
gospodarkę przestrzenną po 
budownictwo publiczne oraz 
gospodarkę odpadami.

W tworzeniu planu istotny bę-
dzie głos mieszkańców Podkowy. 
– Najpierw będą ankiety, a póź-
niej spotkania z mieszkańcami. 
Chcemy wciągnąć w przygoto-
wania maksymalnie dużo osób 
– wyjaśnia Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.  (JM) 
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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

 ► Do sprzątania mieszkania 
w Milanówku raz w tygodniu 
zatrudnię tel. 22 728 01 61 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► Montażystę okien i drzwi 
z doświadczeniem zatrudnię 
508 266 707  tadeuszk@o2.pl 

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

 ► Pomocnika do ekipy montującej 
okna. Wymagana dobra kondycja 
fi zyczna, inteligencja i chęć do 
nauki. tel 508 266 707 

 ► Praca w Ochronie na Recepcji, 
obiekt logistyczny w Kopytowie, 
zachęcamy do aplikowania kobiety, 
wymagana znajomość obsługi 
komputera. 667-780-523 

 ► Pracowników Ochrony na obiekt 
mieszkaniowy, Józefosław. 
667-676-245 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Zatrudnię do produkcji i montażu 
mebli. Wymagana znajomość 
zawodu 660 320 414 

 ► Zatrudnię osoby na stanowisku 
doradcy fi nansowego wiek nie ma 
znaczenia 668 681 906 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom 164 m2 w stanie surowym, 
działka 560 m2, Grodzisk Szczęsne, 
media, bezpośrednio 784 162 219 

 ► Dwie działki 3000 m2 przy
ul. Osowieckiej w Adamowiźnie 
609 758 171 

 ► Działkę pod inwestycje, 
gmina Teresin, 52 zł/ 1 m2, 
501 512 593 

 ► Nowe mieszkania w Brwinowie. 
Bogate wyposażenie,
atrakcyjna cena. Z tym 
ogłoszeniem rabat 2000zł  
www.ekobud.com 607 358 878 

 ► Sprzedam działkę 1060m2 
z domem 70 m2 w Piastowie 
bezpośrednio 796 57 30 06 

 ► Sprzedam działki w Nadarzynie, 
1300 – 6000 m2, media w drodze 
przy działkach 605 957 551 

 ► Sprzedam lokal usługowy 400 m2 
z przeznaczeniem pod przedszkole/
/żłobek lub do własnej aranżacji. 
ZAPYTAJ o szczegóły oferty 
– k.stasiak@janpul.pl. 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie 3 pokoje 
w Pruszkowie, Gąsin, 
od zaraz 518 678 224 

Nieruchomości – inne

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

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

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki 
Odznaczenia tel. 501 591 903 

Sprzedam

 ► Markizy tarasowe, balkonowe. 
Duży wybór. Allegro: 
fajnymeble4you tel: 518 454 103 

 ► Meble IKEA – sprzedaż, montaż, 
dostawa tel: 518 454 103 

Nauka

 ► KOREPETYCJE z MATEMATYKI. 
Doktor inżynier nauk technicznych, 
duże doświadczenie, 696245336, 
ProsteJakMatma@gmail.com 

 ► Matematyka - nauczyciel 
z doświadczeniem Grodzisk 
i okolice tel. 662 473 914 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie,
 696 437 501 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
karczowanie, nasadzanie 
roślin, opryski ochronne
(w tym róż); 512 380 109, 
22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661-880-661 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Frezowanie pni. Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Księgowość pełen zakres usług, 
dojazd do klienta gratis 
509 861 883 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Nagłośnienie, oświetlenie, 
instalacje nagłośnieniowe 
660 133 350  www.a-p-s.pl 

 ► NC+, Anteny TV-SAT, Monitoring, 
sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 600 381 381 

 ► Okna, drzwi, bramy, ogrodzenia, 
Puszków 3-ego Maja 111 
tel 22 753 64 56 

 ► Pożyczka bez zbędnych 
formalności do 25 tys. 668 681 906 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► 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 

 ► Usługi transportowe, 
przeprowadzki tel. 793 929 233 

 ► Wykonam prace remontowo-
budowlane. Wycena gratis 
tel 693 765 458 

 

Warunek arunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży pdoświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamwierzchni reklamowej

w prasie, własna baza klientasie, własna baza klientóów.
Oferujemy atOferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja,

niezbędne narzędzia pniezbędne narzędzia pracy i możliwości rozości rozwoju
w prężnie rozwijająw prężnie rozwijająw prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.  wie regionalnym.  

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

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

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.ploczylas@wprmedia.pl

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

AkcjA jesień  
NAjwiększy wybór cebul

(tulipANy, krokusy,  
hiAcyNty, NArcyze i iNNe 
orAz NAwozy jesieNNe)

sklep oGroDNiczy  
w pruszkowie, ul. pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Starosta Grodziski informuje, 
iż w dniach od 16.10.2015 r. do 05.11.2015 r. w siedzibie Starostwa Po-
wiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 30 i ul. Żyrar-
dowskiej 48 bud. A został wywieszony na tablicach ogłoszeń:
• wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży;
• wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania  

w użytkowanie wieczyste.
Wykazy zostały także zamieszczone na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych 
urzędu został zamiesz-
czony wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do 
sprzedaży. 

Piastów, dnia 16.10.2015
      

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015. poz. 199 ze zm.) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XII/69/2015 z dnia  
22 września 2015r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla- 
nu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - „J. Poniatowskie-
go” , dla obszaru w granicach działek nr ew. 486/22 i 486/23 z obr. 3.

Treść uchwały oraz z załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie 
internetowej miasta Piastowa  w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski nale-
ży składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów  
ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11. 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Pia-
stowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy  
(nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. 2013. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływa-
nia na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole 
ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach 
pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 06.11. 2015r. mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, 
pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu  
w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go 
Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail  
sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 
39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wnio-
sków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa 
Grzegorz Szuplewski
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